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ÖZET 

Klâsik Türk şiirimizde kullanılan mazmun ve motiflerin doğru bir şekilde anlaşılması, 

bağlı bulundukları dönem, yazar ve toplumu anlamak açısından büyük bir önem arz 

etmektedir. 

 Bu tezin amacı; Klâsik Türk şiirimizi daha iyi anlama bağlamında Zâtî’nin 

Divan’ında “bülbül”, “gül” ve “rakîb” in hangi benzetme ve durumlarda ve nasıl 

kullanıldığını tespit ve tahlil etmektir. Bu çalışmada, 16. yüzyıl’da Divan şiirinin 

durumu ortaya konulmuş ve Divan şiirinde çokça kullanılan “bülbül, gül, rakîb” 

mazmunları hakkında bilgi verilmiştir. Zâtî’nin Divan’ında, 497-1003 numaraları 

arasındaki gazeller taranarak “bülbül”, “gül” ve “rakîb” kelimelerinin geçtiği gazeller 

tasnif edilmiş ve başlıklar altında işlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk şiiri, Zâtî, divan, gazel, bülbül, gül, rakîb. 
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ABSTRACT 

Understanding of metaphors and motives used in Classical Turkish poetry truly has a 

big information from the point of their era, poet and society. 

 The aim of this thesis to understand and analyse and to identify how and in 

which situations Zâtî has used the “nightingale”, “rose” and “rival” metaphors in his 

Divan. In this study situation of the Divan poetry in 16
th

 century had been produced and 

had been given information about “nightingale”, “rose” and “rival” metaphors that are 

used often in Divan poetry. Ghazals numbered between 497-1003 has been scanned and 

classified which are contains words: “nightingale”, “rose” and “rival” in Zâtî’s Divan. 

 

Key Words: Classical Turkish poetry, Zâtî, divan, ghazal, nightingale, rose, rival. 

  



vi 
 

ÖNSÖZ 

Klâsik Türk edebiyatımızda hemen hemen bütün şairlerin yazdıkları manzum eserlerde 

kullanmış olduğu mazmunlar ve motifler, içerdiği mana ve kullanılışındaki sanat 

açısından, dönemle ve toplumla ilgili birçok ipucu barındırmaktadır. Bu ipuçları ve 

mazmunların içerisinde gömülü olan hususiyetleri, iyi tahlil etmek ve iyi anlamak 

bizlere, Klâsik Türk şiirimizi daha iyi anlama ve tetkik etme kabiliyeti verecektir. Bu 

amaçla; çalışmamızda Klâsik Türk şiirinde en çok kullanılan “bülbül”, “gül” ve “rakîb” 

mazmunlarının, Zâtî’nin gazellerinde nasıl işlendiği konu edinilmiştir. 

 Bu çalışmada ele aldığımız eser; 1471-1546 yılları arasında yaşamış olan 

Zâtî’nin,  Divan’ıdır. Divanda yalnız gazeller olup kasideler mevcut değildir. 

Çalışmamız; Zâtî’nin Divan’ının, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından 1970 yılında 

neşredilen ve şairin 506 gazelini ihtiva eden II. cildini kapsamaktadır. Bu çalışmada yer 

alan beyitler, bahsedilen eserden
1
 alınmıştır.  

Eser, ele alınıp incelenirken bütün gazeller taranmış ve bu mazmunların geçtiği 

beyitlerin bütünü Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan’ın adı geçen eserde yapmış olduğu 

transkripsiyona bağlı kalınarak bu çalışmaya alınmıştır. Ortaya konulan çalışma, 

Zâtî’nin gazellerinde “bülbül”, “gül” ve “rakîb” in hangi benzetme ve durumlarda, nasıl 

kullanıldığının ortaya konulması amacını gütmektedir.  Beyitler; “bülbül”, “gül” ve 

“rakîb” mazmunlarının, şiirlerde hangi özellikleriyle işlenildiğine ve nasıl kullanıldığına 

bağlı olarak tasnif edilmiştir. İçerisinde “Gül” geçen beyitler alınırken fiil ve ikileme 

görevinde olanlar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bu çalışmada; “bülbül”, “gül” ve 

                                                            
1 Ali Nihat Tarlan, Zatî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), c. II (İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1970). 
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“rakîb” bölümlerindeki beyitler açıklanırken, önce açıklamaları verilmiş daha sonra 

beyit örnekleri verilmiştir. Bu çalışmaya alınan beyitlerin sonlarında yer alan rakamlar 

ise, sırasıyla gazel ve beyit numaralarını göstermektedir.  

Çalışma; “Önsöz”, “Giriş”, “Zâtî İvaz Çelebi”, “Bülbül”, “Gül”, “Rakîb” ve 

“Sonuç” bölümlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmayı hazırlarken destek ve yardımlarını 

gördüğüm danışman hocam, Prof. Dr. Orhan Bilgin’e teşekkür ederim. 
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GİRİŞ: XVI. YÜZYILDA DİVAN ŞİİRİ 

Divan şiiri XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gelişmesi ve güçlenmesine paralel olarak 

büyük bir ilerleme göstermiştir. Bu yüzyıla gelen kadar, yaklaşık üç yüz yıllık bir süre 

içerisinde Divan şiiri; gelişme süreci olarak hep deneme ve uygulama esaslı ilerlemiştir. 

Bu yüzyılda ise; edebî türlerin çeşitlenmesi ve yazılan eser sayısındaki artış bize 

gelişimin ne düzeyde olduğunu göstermeye yeterlidir. Bu yüzyılda İran şairlerinin etkisi 

hala sürerken usta Türk şairleri yetişmiş ve Divan şiirine yön vermişlerdir. 

Bu yüzyıl şiiri, aruzun kullanılışındaki ustalık ve şiir tekniğinde 

erişilen mükemmellikle, dıştaki ahengiyle en parlak ve olgun devrini 

yaşamıştır. İran’dan alınan mazmunlar dikkat ve itina ile işlenmiş, 

kelimeler arasında sıkı ve girift bağlantılar kurulmuş, sonuçta şiir; 

incelik ve derinlik kazanmıştır. 

 XVI. yüzyılda Osmanlı Türkçesi, klasik biçimini almış, Eski 

Anadolu Türkçesi özelliklerinden ayrılarak birçok Türkçe kelime 

yerine Arapça ve Farsçadan deyimler, kelimeler ve uzun tamlamalar 

kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşın Türkçe, cümle yapısında 

kendini hissettirmeye devam etmiş, böylece kelimelerin bir kısmı 

yabancı, ama söylenişi Türkçe olan bir şiir dili geliştirilmiştir. XVI. 

yüzyılda artık büyük şairlerin elinde hatasız ve ustaca kullanılan bir 

Türk aruzu oluşturulmuştur.
2
 

 

XVI. yüzyılda şairlerin sayısı artmış ve başta Muhibbî (Kanûnî Sultan Süleyman) olmak 

üzere, bizzat sultanların şiirle uğraştıkları ve divan tertip ettikleri bilinmektedir. 

Şairlerin birbirleriyle olan ilişkileri bazen dost meclisleri ve meyhanelerde bazen de 

şiire ilgi duyan esnaf dükkânlarında gelişmiştir. Şairler bu sayede hem eğlenmiş hem de 

sanatlarını geliştirmişlerdir. 

Bu yüzyılda Arapça ve Farsça kelimelerin Türk diline çok hızlı girmesi, XV. 

yüzyılda başlayan gramer ve sözlük çalışmalarını da hızlandırmıştır. Bununla beraber 

                                                            
2 Mustafa İsen vd., XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011), s. 11. 
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Türkçenin aruzda göstermiş olduğu başarı, şiir dili ve musiki dilini aynı ölçüde başarıya 

götürmüştür. 

XVI. yüzyılda manzum ve mensur alanda birçok eser verilmiştir. Manzum 

alanda divanlar, mesnevîler, tıp eserleri, tasavvufî eserler, kırk hadisler, hilyeler 

makteller ve hamseler yazılmıştır. Mensur alanda ise tezkireler, biyografik eserler, 

letâifler, tasavvuf ve tarikatlerden bahseden eserler, menâkıbnâmeler, tarihler, şerhler, 

devlet idaresi ve genel ahlâkla ilgili eserler ve İran-Arap edebiyatından çevrilen eserler 

bulunmaktadır. 

Bu yüzyılın şairleri arasında Figânî (ö. 1532), Lâmiî (ö. 1532), Zâtî (ö. 1546), 

Hayâlî (ö. 1557), Fuzûlî (ö. 1566), Muhibbî (ö. 1566), Bursalı Rahmî (ö. 1567), Emrî 

(ö. 1575), Âgehî (ö. 1577), Taşlıcalı Yahyâ (ö. 1582), Nev‘î (ö. 1599), Bâkî (ö. 1600) 

ve Rûhî-i Bağdâdî (ö. 1605) bulunmaktadır.
3
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Vildan Serdaroğlu, Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı (İstanbul: İsam Yayınları, 2006), s. 29-35. 
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ZÂTÎ İVAZ ÇELEBİ (1471-1546) 

1. Hayatı ve Şahsiyeti 

16. yüzyıl şairlerimizden Zâtî, Karesi vilâyetine (sancağına) bağlı Balıkesir kasabasında 

dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi ise “İvaz”ın ebced hesabıyla denk geldiği hicrî 876 (m. 

1471-72) olarak bilinir. Sehî ve Latîfî’ye göre asıl adı Bahşî’dir. Kınalızâde’ye göre 

İvaz, Âlî Mustafa Efendi’ye göre ise Satı, Zâtî veya Satılmış’tır. Âşık Çelebi de 

tezkiresinde, şair Zâtî’den işittiklerini nakletmiş ve İvaz ismini teyit etmiştir. 

Amma ben kendiden işittüğüm budur ki mevlidim sene sitt ve seb’in 

ve semâne miedir; adım İvaz’dır ve hem lafz-ı ıvaz tarih-i vilâdetim 

a’lâmından ıvazdır, derdi.
4
 

 

Şairin aile hayatıyla ilgili yeterli bilgi edinilememiştir. Balıkesir’de baba 

mesleğini sürdürüp çizmecilikle uğraşırken şiir yazdığı, ayrıca coşkun ruhu, rind ve 

kalender meşrebiyle meşk meclislerinde yer aldığı bilinmektedir. Zâtî’nin kulakları iyi 

duymamakla birlikte şairliği de asgarî düzeydedir. Şair, Balıkesir dışında Manisa, 

Bursa, İznik ve Edirne’de de bulunmuştur. Fakat bu şehirlerde ne için bulunduğu ve 

oralarda nelerle uğraştığı hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Kırk yaşlarında ise 

şair, İstanbul’a yerleşmiştir. 

Zâtî, 1500’lerde İstanbul’a geldiğinde kadı olmak hevesine kapılmış ancak 

sağırlığı dolayısıyla vazgeçmiş ve başka bir işle uğraşmaya başlamıştır. İkinci bir 

meslek olarak ise remmâlliği seçmiştir. Zâtî’nin İstanbul’a geldikten sonra ders 

görmeye başladığını; biraz sarf ve nahiv öğrendiğini bilmekteyiz. Şiir için gerekli olan 

asgarî bilgileri tahsil etmeye başlamış ve Müneccimzâde’den remil kaidelerini 

                                                            
4 Orhan Şaik Gökyay, “Zâti,” Tarih ve Toplum 108 (Aralık 1992): s. 10. 



4 
 

öğrenmiştir. Hadım Ali Paşa’nın divan kâtibi şair Mesîhî ile tanışarak paşanın 

himayesine giren Zâtî, II. Bayezid’e nevruz ve bayramlarda kasideler sunmuştur. 

Böylece Zâtî, yavaş yavaş şairlikteki maharetini ortaya koymuş ve adını duyurmaya 

başlamıştır. 

Ali Paşa sayesinde yavaş yavaş büyük zatların meclislerine giren Zâtî, Kazasker 

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi, Nişancı Tâcîzâde Câfer Çelebi, Defterdar Pîrî 

Mehmed Paşa ve Ayasofya Medresesi’nde dânişmend Kadri Efendi gibi önde gelen 

şahsiyetlerin meclislerinde bulunmuştur. Ali Paşa şehit olup Müeyyedzâde ve 

Tâcîzâde’nin azledilmesi üzerine şair, remilcilik yapmaya başlamıştır. II. Selim’in tahta 

çıkışı sebebiyle yazdığı iki kaside beğenilmiş; ardından Bursa ve Balıkesir’de iki köyün 

geliri ona bağlanmıştır. Buna rağmen Kanûnî Sultan Süleyman zamanına kadar sıkıntı 

içinde yaşamıştır. Kânûnî döneminde beğenilen şiirleri sayesinde elde ettiği câize ve 

sâlyânelerle rahata kavuşmuştur. 

Son yıllarını Fatih Sarıgüzel Hamamı’na yakın evinde geçirmiştir. Hastalığı ve 

yaşlılığın verdiği o yorgunluk sebebiyle Bayezid Camii’nin avlusundaki dükkânına 

bastonla gidip gelmeye başlamış bu sebeple evine yakın olan Kocaibrahimpaşa 

civarında bir dükkân tutmuştur. 

Yigitlik cevherin elden yitirdüm hasretâ kanı 

 Egilüp araram şimdi bulamam neyleyem anı
5 

 

Zâtî, 1546 yılında vefat etmiştir. Cenazesi Âşık Çelebi ve Yahyâ Bey başta 

olmak üzere yakın dostları tarafından kaldırılıp Edirnekapı dışında, günümüzde yolun 

Haliç tarafına bakan kısmına defnedilmiştir. Ölümü üzerine Abdî, “Suhanver göçdi”; 

İranlı şair Zuhûrî, “Eş’ârı kaldı yâdigâr” şeklinde tarih düşürmüşlerdir.
 

                                                            
5 Vildan Serdaroğlu, a.g.e., s. 43. 
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Zâtî çiçek bozuğu tenli, büyük burunlu, nüktedan, herkesle yakınlık kurabilen, 

sağır ve hayatının son dönemlerinde gözlük kullanan, hoşsohbet biri olarak tanıtılır. 

Bazı kaynaklarda Zâtî bekâr, bazı kaynaklarda ise evli olduğu nakledilir. Bununla 

beraber çocuğu olup olmadığı da bilinmemektedir. Câfer ismindeki kölesi ve iki 

kayınbiraderinin oğullarını yetiştirmiştir. Bunlardan birincisi; şiir yazıp muammalar 

çözen ahkâm tezkirecisi şair Selîsî’dir. İkincisi ise; kendisi gibi remil döken ve vefk 

yazan Mahmud Çelebi namlı kişidir.  

Üç padişah devri -II. Bayezid [1481-1512], Yavuz Sultan Selim [1512-1520], 

Kanûnî Sultan Süleyman [1520-1566]- gören Zâtî, farklı kaynaklarda farklı devirlerin 

şairi olarak da tanımlanır. 

2. Sanatı ve Eserleri 

Zâtî’nin sanatına dair olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yapılmıştır. Onun hakkında 

sanat kaygısı taşımadan şiir yazdığı, çok sayıda şiir yazmasından dolayı sık sık tekrara 

düştüğü, remilci dükkânında kendisine getirilen şiirleri düzeltirken bazılarını alıp 

kendine mal ettiği yönünde olumsuz değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun yanında 

kendisini yetiştirip büyük şair meclislerine girmesi; sağır olmasından dolayı bedbaht bir 

kimliğe bürünüp hayattan elini çekmemesi ve sanatını devamlı geliştirmesi; dükkânını, 

şairlerin yetiştiği bir sanat mektebi haline getirmesi onun takdir edilen yönleridir. 

Halk ifadelerini, deyim ve atasözlerini büyük bir ustalık ve incelikle kullanan 

şair; yalnızca divanında değil, birkaç gazel içinde bile çok sayıda deyim, tabir ve 

atasözüne yer verir. Gazellerinde genelde sade ve anlaşılır bir dil kullanan Zâtî, bu 

sayede dilini halk diline iyice yaklaştırmıştır. Ancak Zâtî’nin deyim, atasözü ve tabirlere 

sıkça yer verme alışkanlığı bu kalıplaşmış ifadeler sebebiyle çokça imâle ve zihaf 
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kusuruna düşmesine yol açmıştır. Zâtî; gördüğü, yaşadığı, içinde yetiştiği sosyal ortamı 

da şiirlerine aksettirmeyi başarmıştır.  

Gazellerinin konusu gündelik hayattaki tiplerden; devrin âdet, inanış ve davranış 

biçimlerine kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Gazellerinde riyâzî ilimlere de 

yer vermiştir. Hemen hemen bütün edebî sanatları şiirlerinde kullanan Zâtî, aynı 

zamanda muamma benzeri harf ve kelime oyunlarıyla da şiirlerini renklendirmeye 

çalışmıştır.  

Zâtî’nin Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanûnî Sultan Süleyman gibi 

padişahlara; sancak beyi Mesih Ağa, Tâcîzâde Câfer Çelebi gibi devlet büyüklerine 

sunduğu kasideler çok beğenilmiştir. Zâtî’nin arkadaşlarından Şair Âhî ile 

talebelerinden Bâkî tarafından şiirlerine nazîre yazılmıştır. Zâtî’nin nazîre yazdığı 

şairler arasında Hayâlî Bey, Mesîhî, Usûlî ve Tâcîzâde Câfer Çelebi sayılabilir. 

Zâtî’nin eserleri hakkında çeşitli rivayetler vardır. Sehî Bey ve onu takiben Latîfî 

3000 gazeli ve 500 kasidesi bulunduğunu söyler. Âşık Çelebi ise 1600-1700 gazeli ve 

500 kasidesi olduğunu nakleder. Ancak yeni araştırmalara göre şairin 1825 gazeli ve 90 

kadar kasidesi bulunduğu ortaya konulmuştur. Zâtî’nin divanı, yalnızca onun gazellerini 

ihtiva etmektedir. Divan üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmıştır. Farklı 

kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser; ilk iki cildi Ali Nihat Tarlan tarafından 

(Zatî Divanı, I-II, İstanbul 1967-1970), üçüncüsü Mehmet Çavuşoğlu ve M. Ali Tanyeri 

tarafından (Zatî Divanı, I-III, İstanbul 1987) yayımlanmıştır. Zâtî’nin; Divan, Şem ü 

Pervâne, Letâif, Edirne Şehrengizi, Ahmed ü Mahmud, Ferruhnâme, Siyer-i Nebî, 

Mevlid, Fâl-ı Kur’ân olmak üzere bilinen dokuz eseri bulunmaktadır. Her ne kadar Âşık 
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Çelebi ve onu kullanan diğer kaynaklar Zâtî’nin Fâl-ı Kur’ân adlı bir eserinden 

bahsetmiş olsalar da bu esere rastlanamamıştır.
6
 

  

                                                            
6 Vildan Serdaroğlu, a.g.e., s. 35-49. ; Vildan Serdaroğlu Coşkun, “Zâtî,” DİA 44, s. 150-151. 
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A. “BÜLBÜL” ÜN İŞLENİŞİ 

Türk ve İran edebiyatlarında, başta âşık rolünde işlenmesi ve sesinin güzel olması gibi 

çeşitli özellikleriyle, adı en çok geçen kuştur. Bülbül, Klâsik edebiyatımızda “andelîb” 

veya “hezâr” olarak da geçmektedir. 

Bülbül için andelîb ve hezârdan başka sesinin güzelliği dolayısıyla hezâr-destân 

(bin bir türlü hikâye söyleyen), hoş-hân (güzel okuyan), hoş-gû (güzel söyleyen), hoş-

âheng (güzel sesli) terkipleri kullanılır. Bunların yanında zend-hân (güzel sesli kuş), 

zendvâf, zendbâf, zendlâf (bülbül), mürg-i bâğ (bahçe kuşu), mürg-i çemen (çimen 

kuşu), şeb-hân (gece öten kuş), mürg-i şeb-hîz (gece uyanık duran kuş), hezâr-âvâz (bin 

bir sesli) gibi kelime ve terkipler de bülbülü ifade etmektedir. Çeşitli Türk şivelerinde 

böberdek, bübürdek, keleçek, kujulak, ötlügen, sandugaç gibi adlarla da anılan bülbül, 

Dîvânü Lugâti’t-Türk ve Kutadgu Bilig’de de geçmektedir.  

 Bülbül güllerin açtığı günlerde daha canlı ve daha ihtişamlı öttüğü için; Doğu 

edebiyatlarında gül ile arasında muhayyel bir aşk ilişkisinin olduğu kabul edilmiş ve 

bülbül âşığa benzetilirken, gül de mâşuka, sevgiliye benzetilmiştir. Bülbül ve gülün 

aralarındaki bu aşk, mecâzî olarak kabul edilmiş ve eserlerde öyle işlenmiştir. Bülbüle 

gülün aşkı ile yanıp tutuşması neticesinde “şeydâ” (çılgın) ve “zâr” (ağlayıp, inleyen) 

sıfatları verilmiştir. Bülbülün güle yaklaşması için önündeki en büyük engeli, gülün 

dikeni olsa da; bülbül bu engeli gülün hatırı için hoş görmektedir.  

 Şairler, uzun yıllar boyunca hayal ettikleri, bülbül ile gül arasındaki aşkı şiirleri 

için tükenmez bir kaynak olarak görmüşlerdir. Nitekim eski İran ve Türk edebiyatı 

şairlerinin divanlarında bülbül ve gül konulu manzumelere ve onlarla ilgili remiz ve 

mazmunlara sık sık rastlanılmıştır. Divan edebiyatında bülbül, klasik Doğu 
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edebiyatlarında olduğu gibi âşığı sembolize etmiştir. Teşhis yoluyla âşığın bütün 

özelliklerinin izâfe edildiği bülbül, gülün daha kırmızı ve güzel olması için ona kanını 

vermiş veya gül hile ile onun kanını içmiş, yüzüne sürmüş yahut allık (gül-gûne) olarak 

kullanmıştır.  

Bülbül gülün hasretiyle sabahlara kadar feryat eden bir âşıktır. Bazı şairler 

bülbülün feryat etmesini onun için ilâhî bir takdir olarak kabul ederler. Ötüşünün nağme 

olarak nitelendirildiği hallerde bir nağmede 1000 sihir yaptığı ifade edilir. Bazen de gül 

yaprağı veya mushaftan âyetler yahut Gülistân’dan beyitler okuduğu düşünülmüştür. 

Zevk ehlini gül bahçesine çağırarak gül ile olan macerasını âleme “destan eyleyen” 

bülbülün, “bin” (1000) anlamına da gelen “hezâr” kelimesinin tevriyeli ve cinaslı 

kullanılmasıyla “hezâr-destân” ve “destân-serâ” olduğu söylenir. Feryat, figan, şîven, âh 

ü zâr, nevâ, savt, nağme, okumak ve gulgule kelimeleri, bülbülün ötüşünü nitelemek 

için kullanılmaktadır. Güzel nağmeleri ve gönül alıcı ötüşünden dolayı şairler de 

kendilerini bülbüle benzetmişlerdir. 

Yaşadığı çevre olarak bülbül her zaman gülzârı sevmiştir. Bağda, bahçede, 

çiçekler içinde dolaşmakla birlikte bülbül daha çok gül dalları ve yaprakları arasında 

görülmüştür. Gül ile bülbülün bu beraberliği, gülün rengi itibariyle ateşi 

çağrıştırmasıyla çeşitli tasavvurlara konu olmuştur. Bülbül, büyük bir afet ve yangından 

artakalan bir “kül öksüzü” dür. Bu benzetme ile aynı zamanda vücudunun üst kısmının 

koyu, alt kısmının sütlü kahve renkli oluşu da izah edilmiş olur. Gülün, Hz. Musa’ya 

Tûr dağında görünen “âteş-i Mûsâ” ya benzetilmesiyle, bülbül de Hz. Musa’nın “kelîm” 

sıfatı ile nitelendirilir. 

Bülbül ile birlikte zikredilen bir başka unsur ise kafestir. “Bülbülün çektiği dili 

belasıdır” atasözü, bülbülün güzel ötüşünden dolayı kafese konulmuş olduğunu ifade 



10 
 

eder. Aynı şekilde âşığın gamlı yüreği mihnet gülzârının bülbülü, yaralı sinesi ise kafes 

şeklinde düşünülür. Tasavvufa meyletmiş şairler ve mutasavvıflara göre bülbül, ilâhî 

aşkla yanan can ve ruhu temsil eder. İşte bu can ve ruh, dünyada veya ten kafesinin 

içinde uzak kaldığı ezelî gül bahçesinin hasretiyle feryat eden bir Hak aşığıdır. 

Divan edebiyatında bülbülle ilgili hazırlanmış olan müstakil eserler dışında 

bülbüle çeşitli beyitlerde ve “bülbül” redifli gazellerde sık sık rastlanmaktadır.
7
 

Zâtî; gazellerinde, bülbülü çeşitli vasıflarıyla ele almakla beraber, bülbülün 

aşkını ve bülbül ile gül arasındaki ilişkiyi de beyitlerde farklı şekillerde işlemiştir. Zâtî, 

bülbülü şu vasıflarla işlemiştir: Âh eden, inleyen, feryat eden, âvâz eden, âşık, çılgın, 

divâne, gazel Okuyan, şarkı söyleyen (Terennüm eden), perîşân, perîşân dilli, şirin dilli, 

söyleyen-konuşan, konuşulan.    

1. Âh Eden, İnleyen, Feryâd Eyleyen 

Zâtî, gül yüzlü sevgilinin onu terk etmesi karşısında daha bahar erişmeden, gül mevsimi 

gelmeden bülbül gibi âh ettiğini, feryat ettiğini belitmektedir: 

Ol yüzi gül sefer ideli bende gördiler 

Bülbül fiġānlar eyledügini bahārsuz (516 / 4)
8
 

 

Zâtî; göğsünde bulunan yarayı bir gül olarak tasvir etmiş ve inleyişleri de 

bülbüllerin ötüşüne, feryadına benzetmiştir: 

Sīnemüzde dāġlar gül nāleler bülbül yeter 

Seyr-i bāġ-u-būstān-u-gül-sitāndan fāriġuz (568 / 6) 

                                                            
7 Cemal Kurnaz, “Bülbül,” DİA 6, s. 485-486. 
8 Ali Nihat Tarlan, Zatî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), c. II (İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1970); (Bu çalışmada geçen numaralandırılmış bütün beyitler, bu 

eserden alınmıştır.) 
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Bu beyitte; şair kendisini sevgili için inlemekte, bülbülden üstün tutmuş ve bu 

konuda bülbülü bir rakip olarak görmüştür: 

Bizümle nāle ķılmaķda ne ķuşdur baĥŝ ider bülbül 

Bu gülşende hezār anuñ gibi bozyüri uçurduķ (647 / 3) 

 

Bülbül anuñçün fiġān-ü-nāle eyler dem-be-dem 

Ey gül-i zībā śoñında vuślatuñ var ayruluķ (650 / 2) 

 

Rakibin sevgiliyle çok yakın olmasını kıskanan Zâtî, bu sebeple bir bülbül gibi 

ağlayıp inlemektedir: 

Gül gibi gülmiş açılmışsın raķīb-i ħār ile 

Nice feryād itmesün bu bülbül-i zāruñ senüñ (675/6 - 812/6)
9
 

 

Bu beyitlerde de Zâtî, bülbülün feryâd etmesini, inlemesini veya âh etmesini 

kimi zaman sevgiliden ayrılışına, kimi zaman sevgiliyi rakipten veya başka kişilerden 

kıskanması, kimi zamansa sevgiliye kavuşup mekânının gül bahçesi olmasına 

bağlamaktadır: 

Nice bir feryād idem yanuñda ey gül-ruħ didüm 

Didi yüri öte ŧur feryādı ħōşdur bülbülüñ (719 / 2) 

 

‛Ālem-i vuślatda olmışken mekānı bülbülüñ 

Ħavf-ı hecr ile ŧutar ahı cihānı bülbülüñ (747 / 1) 

                                                            
9 Bu beyit, her iki gazelde de birebir geçmektedir. 
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Şair, bazı beyitlerde kendisini bülbül yerine, sevgiliyi de gül yerine koymuştur. 

İnleyişinin kimi zaman sevgilisine göz dikenden dolayı olduğunu söylemiş ve 

sevgilisine bu konuda darılmaması için ikazda bulunmuştur: 

Şākirem senden saña ben göz dikenden iñlerem 

Śanma güldendür dikendendür fiġānı bülbülüñ (747 / 3) 

 

Encümüñ yaşın yire döker gören şeb-nem śanur 

Śūbĥ olunca āteş-i āhı duħānı bülbülüñ (747 / 5) 

 

Bazı beyitlerde şair, sevgilinin bülbülü inletişini güzel bir sebebe bağlayarak 

açıklar. Aşağıdaki beyitte de şair, bülbülün inleyişinin gül bahçesini 

şereflendirmesinden söz etmektedir: 

‛Āşıķı kūyında ol ġonca anuñçün iñledür 

Nālesi eyler müşerref gülsitānı bülbülüñ (747 / 9) 

 

Zâtî, bülbülün inleyişindeki güçlü etkiyi de bazı beyitlerde, bütün cihanı 

etkilemesi açısından ifade etmiştir: 

Neyleyem āb-ı ġurūr itdi gülüñ gūşını berk 

Ŧut ki ŧutdı nālesi cümle cihānı bülbülüñ (747 / 10) 

 

Kimi beyitlerde Zâtî, gül gibi gülüp açan sevgilisinden ayrılıdığı için ağlayıp 

inlemesini anlatırken, kimi beyitlerde ise bir güzelin gülüşünü görüp onu sevmesini yine 

bir bülbül gibi inleyerek ifade etmiştir: 
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Zārlıķlar ķılduġum ‛ayb itmesün kimse benüm 

Bülbülem ben verd-i ħandānumdan ayrılsam gerek (805 / 2) 

 

Aġlayub nola hezār ah eylesem bülbül gibi 

Gülşen-i ĥüsn içre ben bir verd-i ħandān sevmişem (933 / 4) 

2. Âvâz Eden 

Zâtî bu beyitlerde, bülbülü âvâz eden olarak kullanmış veya bu âvâzı başka 

kuşların âvâzlarıyla, ötüşleriyle karşılaştırmıştır: 

Ne içün yarda ulur sürūd itdükce sen aġyār 

Śıġırçıklar śadāsı bülbül āvāzıile bir olmaz (556 / 3) 

 

Bülbüllerüñ āvāzına gel gül gibi ur gūş 

Bu lûŧf ile tā ķahr-ı şitā ola ferāmūş (586 / 1) 

 

Şair bazı beyitlerde, gülün sararıp solmasını güzel bir şekilde sebeplendirmiş ve 

bülbülün âvâzının kesilmesine, dinmesine bağlamıştır: 

İşidüb nālemüzi ĥüsnüñe maġrūr olma 

Bülbül āvāzı diñüb beñzi gülüñ śolsa gerek (691 / 2) 

 

Bazı beyitlerde de bülbüllerin âvâzının benzerliğinden söz ederek, âşıkların aynı 

dertten gamlanıp, muzdarip olmalarını işlemiştir: 

Bülbüle āvāzı beñzer bülbüle 

İtmese bülbül neġam sāķī ne ġam (947 / 3) 
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3. Bülbülün Aşkı ve Âşıklığı 

Bülbülün aşkı kimi beyitlerde “avurdın ötdürmek” ile belirgin hale gelir veya bülbülün 

âşıklığı bu durumla anlatılır. Zâtî bazı beyitlerde gül ile bülbülün âşıklık ilişkisini farklı 

yönleriyle ele almıştır. Bazı gazellerindeki beyitlerde, gülün kırmızı (al) renkte 

olmasına, hüsn-i talil sanatını da kullanarak, bülbülün gönlünü çalıp kanını akıtmasını 

sebep göstermiştir.  

Bülbülün sevgilisi olan güle ulaşmak için önündeki en büyük engellerden birisi 

de dikendir. Zâtî de bunu bazı beyitlerinde dile getirmiştir. Bülbülün sevgilisi uğruna 

dikenlere katlanmış olduğunu ve bu dikenlerin o kuşça canında, vücudunda cerahatlerin 

oluşmasına sebebiyet verdiğini anlatmaktadır. Bazı beyitlerde ise bülbülün âşıklığını 

anlatırken, gülün nasıl hileye başvurup, bülbülün gönlünü çaldığını ve bunun doğurduğu 

sonuçları anlatır.  

Avurdın ötdürür bülbül hemān pervānedür ‛āşıķ 

Yanar oda girer eczāsı kül olur fiġān gelmez (515 / 3) 

 

Zâtî, bazı beyitlerde kendisini bülbül yerine koymuş ve gül yüzlünün bahçesinde 

bir bülbül olduğunu söyleyerek âşıklığını ifade etmiştir: 

Bir gül-i bāġ-ı cemālüñ yine bir bülbüliyüz 

Vardur sīnemüzüñ dāġ-ı ġamından güli yüz (519 / 1) 

 

Şair, âşıklara seslenerek asıl âşığın bülbül olduğunu belirtmiş ve sebebini 

bülbüllerin bu aşk ateşinin içine atlayıp yanmalarına, buna rağmen feryâd etmemelerine 

bağlamıştır: 
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Sen avurduñ ötdürürsin ‛āşıķ ey bülbül odur 

Yanar od içre girür pervāne feryād eylemez (533 / 3) 

 

Sīnesin dāġ ile şol kimse ki gül gül idemez 

Gülşen-i ‛ışķuña ol kendüyi bülbül idemez (545 / 1) 

 

Bülbülün âşıklığından bahsettiği beyitlerde çokça gül ile ilişkisinden söz 

etmiştir. Bazı beyitlerde gülün kırmızı renkte olmasını, hile ile güzelliği kullanarak 

bülbüllerin kanını döküp sonra bu kanı yüzüne sürmesi olayı ile açıklamıştır: 

Alub bülbüllerüñ āl ile ķanın yüzine çalmış 

Anuñçün ol gülüñ bu vech ile ruħsārı al olmış (587 / 2) 

 

Bu beyitte şair, hem kendi aşk derdine bir çare arar hem de bülbül ve gülün 

aşkından söz eder. Bülbülün dermanının taze bir gül; pervânenin ilacının mum 

olduğunu söylerken kendi arzusunu da ikinci mısrada “zâhide Cennet bahçeleri, âşığa 

da sevgilinin yüzü gerektir” diyerek belirtir: 

Bülbüle verd-i ŧarī sūħte pervāneye şem‛ 

Zāhide bāġ-ı cinān ‛āşıķa dīdār gerek (694 / 3) 

 

Şair gül ile bülbülün ilişkisini işlediği bazı beyitlerde “hezārān” kelimesini 

kullanır. Bu beyitte; “binlerce bülbülü” ifade etmek için kullanan Zâtî, gülün yine hile 

ile binlerce bülbülün gönlünü almasını ve kendisi için feryâd etmesini ifade etmiştir: 

Allar geymiş yine feryād elinden ol gülüñ 

Āl ile almaķ diler göñlin hezārān bülbülüñ (719 / 1) 
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Zâtî, bazı beyitlerde bülbül ile kendisi arasında âşıklık bakımından bir yakınlık 

kurmuş ve kendi canına gülün zulüm verici kaşlarından bir adet ok geldiğini ifade 

etmiştir:    

Görinen cism-i bülbülde benüm cānum degüldür per 

Kemān-ı cevr-i gülden irdi aña bī-‛aded nāvek (734 / 3) 

 

Zâtî, gül ile bülbül ilişkisini işlediği beyitlerde, bülbülün güle duyduğu aşkı 

farklı konulara atıfta bulunarak anlatmıştır. Bazı beyitlerde bülbülün derisinin, gülün 

dikenlerine takılıp yırtılmasından söz ederken bazı beyitlerde ise gülün yüzünü arz edip 

bülbülün gönlünü ve dilini almasını konu edinmiştir: 

Ħārdur taĥrīk-i bād ile libāsın çāk iden 

Yokdur ey ħāce güle hergiz ziyānı bülbülüñ (747 / 4) 

 

Zâtî, kimi beyitlerde sevgiliye seslenirken gül ve bülbülün ilişkisine atıfta 

bulunmuştur. Bülbülün âşıklığını kendisininkine benzeterek, bülbülün cânının (sevgili, 

aşk) şu cihan bağında güzel bir gül olduğunu açıklar: 

Saña cānum didigüm ‛ayb itme ey ġonca-dehen 

Verd-i zībādur cihān baġında cānı bülbülüñ (747 / 6) 

 

Zâtî; ilk mısrada, bülbülün kuşça canında oluşan cerahatlere hep gülün 

dikenlerinin sebep olduğunu söyler. İkinci mısrada bülbülün bu çilesinin yazıldığında 

binlerce destan uzunluğunda olacağını anlatır: 

Ħār ucından ķuşca cānında cerāĥatler ki var 

Yazsalar olur hezārān dāsitānı bülbülüñ (747 / 8) 
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Şair, aşağıdaki beyitlerde de bülbülün aşkını anlatırken yine gülün 

meziyetlerinden, cemalini göstermesinden ve bülbüle karşı yaptığı işlerden yola 

çıkmıştır:  

Gül yüzin ‛arż itdi aldı āl ile dil bülbülüñ 

Hey Muĥammed ümmeti bī-ĥaddür āli Aĥmedüñ (770 / 3) 

 

Tūr-ı ķarār-ü- śabrını yandurdı bülbülüñ 

Şevķıile tā ki eyledi ‛arż-ı cemāl gül (836 / 2) 

 

Çāġırub bülbül-ü-gül yolunub aydur güle gel 

Dem-i ‛işret irüb açıldı çiçekler güle gel (845 / 1) 

 

Şair; aşağıdaki beyitlerde, bülbüllerin nicesinin gül elinden çektiklerini ve 

bülbülün meziyetlerini ifade eder: 

Bir demde bülbül eylemesün mi hezār bār 

Dünyāda mālik olmadı ‛ömr-i mezīde gül (850 / 6) 

 

Şerāb-ı nāb yüzüñ gülşenin kiide gül gül 

Hezār ‛āşıķı ey ġonca-leb ider bülbül (857 / 1) 

 

Zâtî; bu beyitte, bülbülün yani âşığın gönlünün her zaman, yanağı Cennet’teki 

gül bahçeleri kadar güzel olan sevgiliye yönlendiğini dile getirmiştir: 

Nice meyl eylemesün dāyim aña bülbül-i dil 

‛Ārıżuñ gülşen-i cennet gibi zībā Ħurrem (985 / 3) 



18 
 

Şair, bu beyitte de bülbülün canının gül bahçesinden ayrılışını konu edinmiş ve 

ikinci mısrada “papağan, dudu” kuşunun zikrinden bahsetmiştir: 

Bülbül-i cān gülşen-i tenden gidince gitmeye 

Ŧūŧī-i źikrüñ senüñ serv-i zebānumdan benüm (997 / 2)  

4. Çılgın, Divâne 

Zâtî, derdi bir gül bahçesine benzetmiş ve kendisini de bu bahçede öten çılgın bir 

bülbüle benzetmiştir: 

Işķ bir āhen ķafes biz ŧūŧī-i güyāsıyuz 

Derd bir gül-zārdur biz bülbül-i şeydāsıyuz (528 / 1) 

 

5. Gazel Okuyan, Şarkı Söyleyen 

Bazı beyitlerde şair, bülbülü gazelhan (gazel okuyan) veya şarkı söyleyen (terennüm 

eden) olarak tasvir eder:  

Bāzār-ı gül-sitānda ġazel-hān-ı bülbüle 

Evrāķ-ı āl açıldı yeşil bir cerīde gül (850 / 5) 

 

Kūyında nola dil-bere medĥ oķusa Źātī 

Bülbüller ider gülşen-i zībāda terennüm (965 / 7) 

 

6. Perîşân, Perîşân Dilli / Şirin Dilli 

Zâtî, bu beyitlerde bülbülü perişan ve perişan dilli olarak kullandığı gibi şirin dilli 

olarak da işlemiştir: 
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Gülşen-i ĥüsn içre bir maĥbūb verd-i tāzesin 

Görmesünler bülbül-i şūrīde-diller śolduġuñ (677 / 4) 

Zâtî; bu beyitte sevgilisinin dudağını, gül bahçesinde tatlı tatlı medhetmek 

istemiştir. Bülbülün şirin dudakları arasından dökülen bu cümlelerin ise gül bahçesine 

gözalıcılık sağlayacağını ifade etmiştir: 

Ŧatlu ŧatlu lâ‛lüñi kūyuñda medĥ itsem nola 

Gülşene revnaķ virür şīrīn zebānı bülbülüñ (747 / 7) 

 

Źātī’yā bülbül-i şūrīde gibi bir nice gün 

Ķaśr-ı gülşende nedīm-i gül-i ra‛nā olalum (967 / 5) 

 

7. Söyleyen, Konuşan, Konuşulan 

Zâtî bazı yerlerde “bülbül-i gûyâ” gibi tamlamalar kullanarak bülbülün konuşmasına, 

söylemesine atıfta bulunmuştur. Kimi yerde bülbülü Farsça “gūyende” (söyleyen, 

lâkırdı söyler, kail, mütekellim)
10

 sıfatıyla kullanan şair; bazı beyitlerde, “gūyā” 

(söyleyen, konuşan)
11

 sıfatını bülbülden ayrı kullanmıştır. Bazı beyitlerde ise telmih 

sanatından yararlanarak; bülbülü, Hz. Musa’nın sıfatı olan “kelîm” ile birlikte tamlama 

içerisinde kullandığını (Kelîm-i Bülbül) görmekteyiz. 

Söyleşür dā’im raķīb-i zāġ ile ammā baña 

Bülbül-i gūyā gibi ġonca-dehānum söylemez (524 / 3) 

 

                                                            
10 Şemsettin Sami, Kamus-ı Türkî, haz. Paşa Yavuzarslan (Ankara: TDK, 2010), s. 397. 
11 Derya Örs, Hicabi Kırlangıç, Ahmet Eryüksel, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, 5. Baskı (Ankara: Gün 

Yayınları, 2007) s. 148.  
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Zâtî, bu beyitte kendisine “bülbül” sıfatını uygun görmüş ve bülbül gibi 

konuşmak, aşkını bülbül gibi söylemek istemiştir: 

Bülbül- śıfat ey Źātī yine eyle tekellüm 

Gül gibi açıl ġonca-veş olma yüri ħāmūş (586 / 7) 

 

Şair, bülbülü; keçeden yapılmış aba giymesi, dil ehli olması ve nefis sahibi 

olduğunu söylemesi bakımından bir dervişe benzetmiştir. İkinci mısrada da çeşitli 

yönleriyle dervişe benzettiği bülbülün mekânının, “gülzâr tekkesi” olduğunu ifade 

etmiştir. Burada tasavvufî bir aşktan bahseden Zâtî, bülbülü de bir sûfî olarak işlemiştir: 

Bir nemed-pūş ehl-i dil śāĥib-nefs gūyendedür 

Tekye-i gül-zār olmışdur mekānı bülbülüñ (747 / 2) 

 

Zâtî; bu beyitte Cennet bahçesindeki goncanın (sevgilinin) köyünde bir gül gibi 

açarak; sürekli öten, konuşan bu bülbülün mekânını da bu sayede Cennet bahçesi etmek 

istediğini belirtmiştir: 

Açılub ol ġonca-i bāġ-ı cinānuñ kūyına 

Bülbülüñ gūyā mekānın gülsitān itsem gerek (788 / 5) 

 

Şair, bu beyitte kendisini yine konuşan bir bülbüle benzetmiş ve gülün 

mekânından sefer eylemesi sonucunda kendisinin de bu gül bahçesinden ayrılıp 

sevgilisinin peşinden gitmesi gerektiğini söylemiştir: 

Źātī’yā itse gerek ol verd-i ħandānum sefer 

Bülbülem gūyā gülistānumdan ayrılsam gerek (805 / 7) 
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Bu beyitte ise şair, teşbih ve telmih sanatına başvurmuştur. Bülbülü Hz. 

Musa’nın “Kelîm” sıfatıyla nitelendirmiş ve tamlama içerisinde “Kelīm-i bülbül” olarak 

kullanmıştır: 

İtdi Kelīm-i bülbüle ‛arż-ı cemāl gül 

Aħḍar dıraħtı āteş ile ķıldı al gül (836 / 1) 

 

Şair, bu beyitte bülbülün konuşmasını “şakımak” olarak isimlendirmiş ve 

bülbülün konuşmasını “şakımak” fiili üzerinden ele almıştır: 

Ħānendeye diñiz yine bülbül gibi şaķı 

‛Îd irdi hem-dem oldı çü rūz-ı sa‛īde gül (850 / 3) 

 

Zâtî, güzeller tekkesinden ayrılışının sebebini, konuşup feryat eden belalı bir 

bülbül olmasına bağlamış ve bahar mevsiminin ülkesinden (sevgilisi olan gülün, 

diyarından) ayrılması sebebiyle duyduğu acıyı bu beyitte dile getirmiştir:  

Fiġān kim āsitān-ı server-i ħūbāndan ayrıldum 

Belālu bülbülem gūyā bahāristāndan ayrıldum (867 / 1) 

 

Şair; aşağıdaki beyitte, hem âşıklara hem de sevgiliye seslenmiştir. Bir gonca gül 

(sevgili) ile gül bahçesine açılmak, bir bülbül gibi bu güzellik bahçesinde konuşmak 

istemiştir: 

Bir nice ġonca ile açılalum gül-zāra 

Diyelüm işidelüm bülbül-i gūyā olalum (967 / 2) 
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Zâtî Divan’ının
12

 II. cildindeki gazellerde, 51 tane “bülbül” beyiti geçmektedir.
13

 

Bu beyitlerde Zâtî, bülbülü farklı vasıflarla nitelendirmiş ve bülbülün aşkını genellikle 

gül ile birlikte ele alarak işlemiştir. Zâtî, bülbülü daha çok inleyen, feryat eden, âh eden, 

söyleyen, konuşan olarak işlemiştir. 

  

                                                            
12 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., c. II, 497-1003 numaralı gazeller. 
13 Mükerrer beyitler dâhildir. 
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B. “GÜL” ÜN İŞLENİŞİ 

Farsça “çiçek”
14

 anlamına gelen “gül”, Doğu edebiyatlarında özellikle güzelliği 

bakımından sözü edilmiştir. Edebiyatımızda da çokça kullanılan bir motif olan gül, 

çiçeklerin sultanı olarak addedilir. Şairlerin ilham kaynağı olan gül, daha çok sevgilinin 

bir sembolü olarak kabul edilmiştir.  

Divan Edebiyatında en çok sözü edilen gül, kırmızı renkte olandır. Gonca ise; 

gülün açılmamış haline verilen isimdir. Zaman zaman klasik edebiyatımızda beyaz 

gülden de bahsedilmiştir. Bununla beraber “gül-i sad-berk” (yüz yapraklı gül, katmerli 

bir çeşit iri gül), “gül-i ter” (taze gül), “gül-i ra‘nâ” (içi kırmızı dışı sarı gül), “gül-i sûrî” 

(gül yağı çıkarılan Edirne gülü) ifadelerine de sıkça rastlanmaktadır.  

Güllerin açtığı mevsim olmasından dolayı bahar için “vakt-i gül, mevsim-i gül, 

devr-i gül” ifadeleri kullanılmıştır. Gülün açtığı ve bulunduğu mahalleye de “gül 

bahçesi” manasına gelen “gül-zar, gül-şen, gülistan” gibi adlar verilmiştir. Gül; renk 

şekil ve koku bakımından çeşitli benzetmelere konu teşkil etmiştir. Gül, en başta Hz. 

Peygamber’e benzetilmiştir. Tasavvufta gül, ilâhî güzelliği ifade ettiği gibi Allah’ın 

mahbûbu Hz. Muhammed’i de temsil eder. Bundan dolayı “verd-i Muhammedî” veya 

“gül-i Muhammedî” adı verilen hilye-i şerifler yapılmıştır.  

 Divan edebiyatında gül, aralarındaki aşk ilişkisinden dolayı bülbül ile birlikte 

anılmışlardır. Gül, bülbül ile birlikte sevgiliyi ve âşığı temsil eder. Onların bu macerası 

detaylarıyla eserlere konu olmuştur. Klasik Türk edebiyatında gül; sevgili tipinin bütün 

özelliklerini taşımaktadır. Zulmüne, istiğnasına ve vefasızlığına rağmen âşık güle 

                                                            
14 Derya Örs vd., a.g.e., s. 149. 
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benzeyen sevgiliyi daima baş üstünde tutar.
15

 Beşir Ayvazoğlu; Divan şiirinde gülün 

işlenişini şu şekilde anlatır: 

Bülbül’ün güle olan aşkı birçok divan şairi tarafından mesnevî 

tarzında alegorik hikâyelerle anlatılmıştır. Gül redifli kaside ve 

gazellerde ise eski şairlerin gül ve bülbül etrafındaki tasavvurlarının 

hemen tamamını bulmak mümkündür. Klasik edebiyatımızda, rengi 

şekli, kokusu, dikenleri ve kısa ömürlü oluşu dolayısıyla bir yığın 

teşbihe konu olan kırmızı gül, mesela sık sık ateşe yahut ateş güle 

benzetilir. Nemrut’un İbrahim peygamberi mancınıkla içine attığı 

ateşin de Tanrı’nın emriyle gül bahçesine dönüştüğünü unutmamak 

gerekir. Divan şairleri bu olaya sık sık telmihde bulunarak çeşitli söz 

oyunları yaparlardı.
16

 

 

Zâtî; gazellerinde, en çok “gül” temasını kullanmış ve gülü benzetme unsuru 

olarak kullanması, sevgili (kişi) olarak işlemesi, gül ile bülbülün ilişkisini bazı 

beyitlerde konu edinmesi bakımından üç farklı şekilde işlemiştir. Gülü benzetme unsuru 

olarak da üç farklı şekilde işleyen Zâtî; bazı beyitlerde gülü sevgiliyi tasvir etmek için 

kullanmış, bazı beyitlerde güle farklı yönlerden bakıp birtakım benzetmeler kurarak 

yeni tanımlar getirmiş, bazı beyitlerde ise güle ait unsurları bir durumu anlatmak için 

kullanmıştır. 

1. “Gül” ün Benzetme Unsuru Olarak İşlenişi 

Zâtî, “gül” ü benzetme unsuru olarak çok farklı şekillerde kullanmıştır. Genellikle gülün 

rengi, edâsı, güzelliği, şekli ve görüntüsü, tâzeliği, gülüşü gibi değişik yönlerden 

benzetmeler yapmış ve bu teşbihleri beyitlerde işlemiştir. Şekil olarak; gülü, benzetme 

kurmak amacıyla tamlama içinde kullandığı beyitler bulunmaktadır. Belli bir zamanı 

veya güllerin açtığı mevsimi ifade etmek için “fasl-ı gül” veya “vakt-i gül” gibi 

                                                            
15 Cemal Kurnaz, “Gül,” DİA 14, s. 219-222. 
16 Beşir Ayvazoğlu, Güller Kitabı (İstanbul: Ötüken, 2001), s. 97. 
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kullanımları görmekteyiz. Bazı beyitlerde ise benzetme kurarken sadece gülle 

yetinmemiş, “gül suyu” ve “gül yaprağı” gibi gülle alakalı unsurları benzetmelerde 

kullanmıştır.  

 Beyitlerde daha çok sevgiliye ve kendisine dair benzetmeler kuran Zâtî, bazı 

beyitlerde gülü tanımlamaya çalışmıştır. Bir beyitte gülü; “Hakk’ın güzellik kitabının 

nazik sayfalarında açan çiçek” olarak tanımladığı görülmektedir. Bunun dışında 

Zâtî’nin, beyitlerde çoğunlukla sevgilinin veya kendisinin yüzünü, dudaklarını, 

bedenini, gözlerini, yanağını, gönlünü ve ruhunu güle benzetmesiyle karşılaşmaktayız. 

1.1. Gül Bedenli 

Zâtî, sevgilisinin bedeninin tazelikte ve güzellikte en üstün olduğunu belirtmek için; 

sevgilisinin gömleğini gül yaprağına, sevgiliyi ise güle benzetmiştir: 

Terlikde senüñ ter pīrehenüñ 

Gül yapraġıdur güldür bedenüñ (721 / 1) 

 

1.2. Gül Dudaklı 

Zâtî, bu beyitte sevgilinin hile ile gönül çalmakta üstün olduğunu söylemiş ve o nazik 

yârin dudaklarının gülden olduğunu ifade etmiştir:  

Gör nice āl ehli nāzüg yār olur ol gül lebi 

Ālden ħālī degül zībā cemāli Mıślınuñ (693 / 3) 
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1.3. Gül Gönüllü 

Şair, gönlünü güle benzetmiş ve kendisiyle birlikte bağa açılıp yürümesi için; gül 

yanaklı ve servi boylu sevgilisini çağırmaktadır:   

Açıl Źātī ile bāġa açılsun gül gibi göñli 

Yetiş ey ‛ārıżı gül ķāmeti serv-i ħırāmānum (984 / 6) 

 

Bu beyitte de Zâtî, sevgilinin yüzünü gördüğünde gönlünde oluşan mutluluğu, 

gönlünün bir gül gibi açılmasıyla ifade etmiş ve sevgilisini de taze bir güle benzetmiştir: 

Gördügümce yüzüñi gül gibi göñlüm açılur 

Vechi var saña disem verd-i muŧarrā Ħurrem (985 / 4) 

 

1.4. Gül Gözlü 

Zâtî; sevgilisinin gözlerini, tabiat bağını yeşil yapraklarıyla süsleyen, kan akıtan ve kana 

doymayan iki tane kızıl güle benzetmiştir:   

Ŧabī‛at bāġını zeyn eylemişsin berg-i sebz ile 

İki dāne ķızıl gül olmasun mı çeşm-i ħūn-ħāruñ (745 / 3) 

 

Şair, bu beyitte de kendi gözlerini sıkıntı bahçesindeki iki tane kızıl gül gibi 

tasvir etmiş ve bu gülü taze tutmak için zaman zaman gözyaşlarını serptiğini 

söylemiştir: 

Dü çeşmüm bāġ-ı miĥnetde iki dāne ķızıl güldür 

Anı ter ŧutmaġa dem dem sirişküm śu seper ħānum (916 / 4) 
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1.5. Gül Kokulu 

Şair, aşağıdaki beyitte sevgilinin ruhunun gül gibi koktuğunu ve bu kokunun da gönlü 

açtığını, ferahlattığını belirtmiştir: 

Ħaŧ-ı gül-bū-yi ruħ-i yār açar göñlümüzi 

Ey benefşe kerem eyle açıl eñseñ görelüm (966 / 2) 

 

1.6. Gül Yanaklı 

Zâtî, sevgilisini kalbindeki gonca olarak ifade etmekle beraber aynı zamanda gül 

yanaklı olarak tasvir etmiş ve bu gül yanaklı sevgilinin, Cennet’teki gül bahçeleri kadar 

güzel olan yüreğine adım atmamasını anlatmış ve onun eksikliğinden yakınmıştır: 

 

Gonca-i ķalbümi ol ‛ārıżı gül olmayıcaķ 

Źātī’yā gülşen-i cennet içümüz bāġ degül (826 / 5) 

 

Zâtî, bu beyitte de sevgilisinin yanağını güle benzetmiş ve kendisiyle birlikte bir 

servi gibi bağda salınması için yanına çağırmıştır: 

Açıl Źātī ile bāġa açılsun gül gibi göñli 

Yetiş ey ‛ārıżı gül ķāmeti serv-i ħırāmānum (984 / 6) 

 

1.7. Gül Yüzlü 

Şair, bazı beyitlerde kendisinin veya sevgilisinin yüzünü güle benzetmiştir. Bu beyitte, 

“ayrılığın boyunu, vaktini uzatarak beni ney gibi inletme” diye sevgiliye yakarmış ve bu 

yakarışını “gül yüzümü bir kamışın rengine dönüştürme” diyerek tamamlamıştır: 
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İñletme hecr-i ķaddüñ ile ney gibi beni 

Ey serv eyle eyleme gül beñzüm itme sāz (505 / 2) 

 

Zâtî, gül yüzlü sevgilisinin kendisinden sefer eylemesini ve bunun sonucunda 

bahar gelmeden bülbüllerin inleyip, ağlamaya başladığını anlatmıştır. Böylece kendisini 

de bir bülbüle benzetmiştir: 

Ol yüzi gül sefer ideli bende gördiler 

Bülbül fiġānlar eyledügini bahārsuz (516 / 4) 

 

 Bu beyitte ise şair; sevgiliyi gül yüzlü ve başı dik servi ağacına benzetmiş, bu 

gül yüzlü sevgilinin kendi mekânını yadırgayıp mahzun düştüğünü ve hayâsızlık ederek 

bir bağa gönül verdiğini işlemiştir: 

Öykündi bī-ĥayālıġ idüb kūyuña meger 

Dil virdi bāġa ey yüzi gül serv-i ser-firāz (564 / 2) 

 

Zâtî; bu beyitte sevgilisinin yüzünü güle benzetirken, kaşlarının da ayın ilk hali 

olan hilal gibi olduğunu ifade etmiştir:  

Ol yüzi gül māh-ı nev-ebrū gelürse meclise 

Nev-bahār ile muķārin ‛īd olur eyyāmumuz (566 / 4) 

 

Şair, bu beyitte de şâhın kılıcını tasvir etmiş ve şahın yüzünü bir güle 

benzetmiştir: 

Yüzi gül serv-ķāmetdür o şāhuñ tīġinüñ zaħmı 

Eger pehlūya śarmaġa alursañ yanuña lāyıķ (644 / 3) 
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Zâtî, sevgilisini gonca dudaklı, gül yüzlü olarak işlemiş ve sevgilisinden çöllere 

bakmasını istemiştir. İkinci mısrada açıklama yapan şair; âleme gelmiş olan nice çiçeğin 

bu kurak toprakları süslemiş olduğunu ancak hiçbir güzelliğin kalıcı olmadığını 

anlatmak istemiştir:  

Ey yüzi gül ġonca-leb aç nergisüñ śaĥrāya baķ 

Nice olmışdur şükūfe ‛āleme pīrāye baķ (651 / 1) 

 

Gül yüzin ‛arż itdi aldı āl ile dil bülbülin 

Hey Muĥammed ümmeti bī-ĥaddür āli Aĥmedüñ (770 / 3) 

 

Şair; bu beyitte, gül yüzlü Hz. Yûsuf’un, gül bahçesi olarak tasvir ettiği Mısır’a 

şâh olmasını işlemiş ve bu olayın kendisinde uyandırdığı duygu birikiminden ve 

sevinçten dolayı goncaya, “gül bahçesinde gül gibi gülerek açıl” diye seslenmiştir: 

Şāh oldı Mıśr-ı gülşene Yūsuf-cemāl gül 

Ey ġonca gülsitāna açıl gül-miŝāl gül (839 / 1) 

 

Zâtî; gül yüzlü sevgilisine güzelliğinden dolayı kibirlenmemesini tembih etmiş 

ve gülün bile nihâyetinde bahardan ayrılacağını bu sebeple de kuruyacağını ifade 

etmiştir: 

Ĥüsnüñe ġırre olma śaķın ey gül-i cemāl 

Aħır bahārden çü bulur infiśāl gül (839 / 5) 
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Zâtî, bu beyitte de sevgilisinin yüzünü ve gönlünü açılmış bir gül olarak tasvir 

etmekle beraber onun gül bahçesindeki diğer güllerden daha güzel olduğunu ifade 

etmiştir: 

Yüzi gül göñli açuķ ħūb güzeldür Gülşen 

Ġoncalarla açılursañ aña sen daħi güzel (845 / 3) 

 

Zâtî, gül yüzlü sevgilisinden uzak olduğu bir gecede gül bahçesinde feryat 

ettiğini anlatırken, bunu duyan bülbüllerin uyumayı bırakıp şairin feryadını dinlemeye 

başladığını ifade eder: 

Dün gice gülşende Źātī ol yüzi gülden ıraķ 

‛Andelībüñ uyķusın uçurdı efġānum benüm (884 / 7) 

 

Zâtî; sevgilisini gonca dudaklı, gül yüzlü ve zarif görünümlü olarak tasvir ettiği 

bu beyitte, sevgilisinin hatırına, bu güzelliği anlatmak için taze bir divan yazdığını 

anlatmıştır: 

Bir lebi ġonca yüzi gül nāzenīnüñ yādına 

Źātī’yā bir tāze dīvān-ı žarāfet baġladum (909 / 5) 

 

Zâtî; bu beyitte, gül yüzlü sevgilisinin olmadığı bir meclisin (Cennet bile olsa), 

kendisine Cehennem gibi geleceğini ifade etmiştir: 

Anda sāķī bir lebi mül yüzi gül olmayıcaķ 

Cennet olsa Źātī’yā meclis baña olur caĥīm (998 / 5) 
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1.8. Gül Ruhlu 

Şair; bu beyitte kendi ruhunu, sevinçli ve neşeli olması bakımından gülün ruhuna 

benzetmiş ve aynı şekilde o gülün ruhu gibi mutluluğunun belirgin olmasını istemiştir: 

  

Şād olduġı ‛ayān ola gül gibi rūĥumuñ 

Ger öldügüme şād ola ol şūħ-u-şengülüm (992 / 4) 

 

1.9. Gül Gibi (Açılmak) 

Zâtî; bu beyitte, bir bülbül gibi konuşmak ve gül gibi açılmak istediğini ifade etmiştir:  

Bülbül- śıfat ey Źātī yine eyle tekellüm 

Gül gibi açıl ġonca-veş olma yüri ħāsmūş (586 / 7) 

 

Şair; bu beyitte, sevgilisini güle, rakibi ise gülün en yakını olan dikene 

benzetmiş ve sevgilinin bir gül gibi dikeniyle beraber açılmasını görüp kıskanarak 

feryat etmiştir: 

 

Gül gibi gülmiş açılmışsın raķīb-i ħār ile 

Nice feryād itmesün bu bülbül-i zāruñ senüñ (675/6 - 812/6)
17

 

 

Şāh oldı Mıśr-ı gülşene Yūsuf-cemāl gül 

Ey ġonca gülsitāna açıl gül-miŝāl gül (839 / 1) 

 

                                                            
17 Bu beyit, her iki gazelde de birebir geçmektedir. 
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Bu beyitte şair, taze bir fidana benzettiği sevgilisine “bir gül gibi gül bahçesinde 

kerem kılıp gül ki, binlerce gonca senin bu güzelliğini görüp bu gül bahçesinde açılsın” 

diyerek; arzusunu dile getirmiştir:      

Lûŧf it hezār lûŧf ile gülşende gül gibi 

Ġonca açılsun ey gül-i tāze-nihāl gül (839 / 3) 

 

Şair; bu beyitte, baharın geldiğini haber vererek sevgilisinin artık bu gül 

bahçesinde bir gül gibi açılmasını istemiştir:   

İrdi bahār gül gibi gülşende gül açıl 

‛Ayş it müdām nite ki cür‛a dökül śaçıl (843 / 1) 

 

Gül-ü-cür‛a gibi gül açıl-u-dökül śaçıl 

Varaķ-ı ‛ömri ħazān eylemeden bād-ı ecel (845 / 2) 

 

Zâtî, gül bahçesinde gazel okuyan bülbüle; gülün, kırmızı yaprakları olan yeşil 

bir defter gibi açıldığını ifade etmiştir: 

Bāzār-ı gül-sitānda ġazel-hān-ı bülbüle 

Evrāķ-ı āl açıldı yeşil bir cerīde gül (850 / 5) 

 

1.10. Gül Gibi (Gülmek) 

Zâtî; gülün açılmasını değişik açılardan “gülmek” fiili ile bağlantısını kurarak ifade 

etmiş ve beyitlerde bu şekilde işlemiştir. Şairin beyitlerde genellikle sevgilisine “gül 

gibi gülüp açıl” diye seslendiğini görmekteyiz.  
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İrdi bahār gül gibi gülşende gül açıl 

‛Ayş it müdām nite ki cür‛a dökül śaçıl (843 / 1) 

 

Şād oldı cümle ġonca-i ġunnāc-ı şāħ-ı şūħ 

Gül gibi sen de ey şeh-i şūħ-ı güzīde gül (850 / 4) 

 

Tamām olurdı ġam-u-ġuśśa emri yarım aġız 

Diyeidi ġonca lebin açub ol yüzi gül gül (857 / 4) 

 

Zâtî; sevgilisine, güzelliğin gül bahçesinde bir gonca gül gibi gülüp açması için 

gözlerinden akan yaşları su olarak serpeceğini, onun uğruna vereceğini ifade etmiştir: 

Ŧarāvet gül-sitānında o ġonca gül gibi gülsün 

Nice kim Źātī āb-efşān ola bu çeşm-i giryānum (916 / 7) 

 

1.11. Gül Gibi (Güzel Olmak) 

Zâtî; ilk mısrada, güzel bir gül bulduğunu ve sevgilisini bu güzel güle benzetmiş 

olduğunu ifade etmiştir. İkinci mısrada ise; sevgilinin bu duruma nasıl bir tepki 

verdiğini anlatmıştır:  

Bir gül-i zībā bulub didüm güzel beñzer saña 

Didi ol ġonca baña beñzetme her dem bulduġuñ (677 / 2) 

 

1.12. Gül Gibi (Kulak Vermek) 

Zâtî; sevgilisine seslendiği bu beytinde, kendisini bülbüllerin yerine koymuş; sevgilinin 

de bir gül gibi bu âvâza kulak vermesini istemiştir: 
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Bülbüllerüñ āvāzına gel gül gibi ur gūş 

Bu lûŧf ile tā ķahr-ı şitā ola ferāmūş (586 / 1) 

 

1.13. Gül: Vakit, Fasıl 

Zâtî; belirli bir zamanı veya güllerin açtığı mevsimi “gül vakti” veya “gül faslı” olarak 

nitelemiş ve beyitlerde çeşitli şekillerde işlemiştir: 

Faśl-ı gül ola sāz ola maĥbūb-ü-mey ola 

Hīç iħtiyārı ola mı ey Źātī şā‛irüñ (752 / 5) 

 

Şair; bu beyitte, sabah vaktini “gül faslı” olarak nitelemiş ve sevgilinin bu 

vakitte kendisiyle beraber gül bahçesinde açılmasını istemiştir: 

Faśl-ı güldür śubĥ-dem açıl benümle gülşene 

Ey Ħudānuñ śubĥ-ı lûŧfından açılmış gülşenüm (901 / 2) 

 

 Şair; tasavvuf ehlinin geldiği günü “vakt-i gül” olarak tasvir etmiş ve o gün aşk 

şarabından içip şaşkın, hayran, divane olup kendinden geçerek âleme rezil görünmek 

istediğini belirtmiştir: 

Gel’e śōfī nice gün vālih-ü-şeydā olalum 

Vaķt-i güldür içelim ‛āleme rusvā olalum (967 / 1) 
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1.14. Gül: Sînedeki Gam Yarası 

Zâtî; bazı beyitlerde gülü, göğsünde bulunan gam yarasına benzeterek işlemiştir. Bu 

beyitte gül yüzlü sevgilinin bahçesinde bir bülbül olduğunu ve sinesindeki gam 

yarasından gül gibi yüz tane olduğunu belirtmiştir: 

Bir gül-i bāġ-ı cemālüñ yine bir bülbüliyüz 

Vardur sīnemüzüñ dāġ-ı ġamından güli yüz (519 / 1) 

 

Bu beyitte de Zâtî, sinesindeki gam yarasını güle, inleyişini ise bir bülbülün 

inleyişine benzetmiştir: 

Sīnemüzde dāġlar gül nāleler bülbül yeter 

Seyr-i bāġ-u-būstān-u-gül-sitāndan fāriġuz (568 / 6) 

 

1.15. Gül (En Güzel Firdevs Gülü): Şâh 

Zâtî; bu beyitte şâhı, Firdevs Cennet’indeki en güzel güle ve cilveli yapraklarla 

donanmış latif bir servi ağacına benzetmiştir: 

Bir güzel şāĥ-ı gül-i Firdevs-i a‛lādur Budaķ 

Berg-i nāz ile ŧonanmış serv-i rā‛nādur Budaķ (645 / 1) 

 

1.16. Gül (Gül Suyu): Sevgilinin Köyündeki Toprağın Suyu 

Zâtî, aşk derdiyle öldüğü zaman kefenini güzel ve hoş kokulu kılmak için sevgilinin 

köyündeki toprağın suyunun yeterli olacağını çünkü bu suyun ona gül suyu gibi 

kokacağını aşağıda beyitle ifade etmiştir: 
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Derd-i ‛ışķ ile kiölem ‛ıŧr-ı kefen ķılmaġ içün 

Āb-ü-ħāk-i kūy-i cānānum yiter gül śuyı misk (692 / 7) 

1.17. Gül (Gül-i Rânâ): Taze Yara; Sohbet Arkadaşı 

Zâtî; bu beyitte, Paşa’nın parmağında açmış olan taze yarayı görenlerin, bu yarayı çift 

renkli gül gibi göreceklerini ifade etmektedir: 

O zaħm-ı tāze ile dir gören engüşt-i Pāşāyı 

Ucında bir gül-i ra‛nā açılmış şāħ-ı zībānuñ (738 / 6) 

 

Bu beyitte Zâtî; “gül bahçesindeki köşkünde bir gül olan Zâtî’ye, bir nice gün 

perişan bir bülbül ve iki renkli gül gibi sohbet arkadaşı olalım” diyerek kendisini ve 

sohbet arkadaşlarını güle benzetmiştir:    

Źātī’yā bülbül-i şūrīde gibi bir nice gün 

Ķaśr-ı gülşende nedīm-i gül-i ra‛nā olalum (967 / 5) 

 

1.18. Gül: Kâmeti Dâl veya Hilâl Gibi Olan 

Zâtî; bu beyitte boyu “elif” harfi gibi düzgün olan sevgiliye seslenerek, kâmeti “dâl” 

harfi gibi eğri olan gülü örnek göstermiş ve güzelliğin kalıcı olmadığını anlatmak 

istemiştir: 

Güzelliğe güvenme ki anuñ baķāsı yoķ 

Ey ķāmeti elif saña yetmez mi dāl gül (839 / 6) 

 

Zâtî; kendisinin nazlı, oynak boyuna içerlenerek, o ay yüzlü Şâhın düzgün 

boyunun da hilâl şeklinde bir gül gibi olmasını istemiştir: 
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Öykündi ķadd-i şūħına ey Źātī ol mehüñ 

Şāħuñ ‛aceb mi ķāmetin itse hilāl gül (839 / 7) 

 

1.19. Gül: Kadeh, Yırtılmış Elbise, Açılmış Gönül 

Zâtî; bu beyitte gülü kadeh, yırtılmış elbise ve açılmış bir gönül olarak tasvir etmiş, 

gülün bu güzelliğini kim anlatmak istediyse; büyüsüne kapılıp sarhoş olduğundan 

dolayı bunun mümkün olmadığını ifade etmiştir: 

Cām elde dil-güşāde-vü-cāme-derīde gül 

Her kim ki ‛işret itmeye şimdi diri degül (850 / 1) 

 

1.20. Gül: Hakk’ın, Nâzik Yapraklı Güzellik Kitabı 

Zâtî; yaratılışı güzel olan bir kişinin, gülün de yaratılışındaki güzelliği idrâk ederek 

açıklamasını, bu beyitte dile getirmiş ve gülü; “Hakk’ın nâzik yapraklı güzellik kitabı” 

olarak tanımlamıştır:  

Ŧab‛ı lâŧīf olan kişi fehm eyler itdi şerĥ 

Ĥaķķuñ kitāb-ı lûŧfını nāzüg varaķda gül (852 / 2) 

 

1.21. Gül: Mektup 

Zâtî; bu beyitte, dostunu pek ziyâde özlediğini ancak yanına varmaya kudreti olmadığı 

için dostunun gül mektubunu görmek istediğini ifade etmiştir:  

Göricek nāme-i gül göreyin ey dōst seni 

Ķudretüm yoķ ki varam geldi ziyāde göresüm (995 / 4) 
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2. “Gül” ün Kişi (Sevgili) Olarak İşlenişi 

Zâtî’nin, “gül”ü benzetme unsuru olarak kullandığı beyitlerin haricinde, sadece şahıs 

olarak aldığı yani “sevgili” tipinin yerine koyduğu beyitler de bulunmaktadır. Bu 

beyitlerde konu bütünlüğü ititbariyle Zâtî, gülü tek başına kullanmış olsa da yanına 

gülün yani sevgilinin karakterindeki değişik yönleri de ekleyerek beytin mana dünyasını 

derinleştirmiş ve zenginleştirmiştir. Genellikle sevgilinin hoş tabiatlı olmasından ve iyi 

niyetli tavırlarından bahsetmiş olsa da bazı beyitlerde sevgilinin dikenlerinden çektiği 

cefâyı anlatmıştır. Sevgiliyi gülün yerine koyduğu bu beyitlerde bir başka işlediği unsur 

ise; güllerin gülüşüp toplanması yani sevgililerin bir arada bulunduğu bir meclisi tasvir 

etmesidir. 

 Gülü, sevgili olarak işleyen Zâtî, bazen gülün karakterine dair beyitler sunmuş 

ve onu “yaban” olarak çizmiştir. Sevgilisinden vefâ göremeyişini de yine gül tasviri 

üzerinden anlatmıştır.  

Gülü, çoğunlukla teşhis sanatını kullanarak işlediği bu beyitlerde, gül ile bülbül 

ilişkisini birçok yerde kullanmıştır. Gül ile bülbül arasındaki ilişkiyi Zâtî, beyitlerinde 

farklı yönden ele alarak işlemiştir. Gülün al renkte olmasını Zâtî, güzel bir sebebe 

bağlayarak yani “hüsn-i talil” sanatını kullanarak açıklamıştır. Şair; bülbüllerin gülün 

etrafındaki dikenlere takılıp vücutlarının yırtılması sonucu akan kanlarını, güllerin 

içmesi sonucunda al renge büründüklerini anlatmıştır. İkinci bir husus ise bülbüllerin 

âvâzıyla güllerin şenlenmesi arasında kurulan bağdır. Zâtî, bülbül âvâzı dindiğinde 

güllerin de vücutlarının sararıp solacağına işaret etmiştir. 
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Gül ile bülbül arasındaki ilişkide bir başka husus gülün; bülbüllerin gönlünü “âl” 

(hile) ile çalmasıdır. Gül yeşil varakları arasından “arz-ı cemâl” ettiğinde bülbülün aklı 

gider ve yüreği erir. Zâtî bu durumu da beyitlerinde sıkça işlemiştir. 

Bir gülüñ sünbüline cān ile dil baġlamışuz 

Źātī’yā beste-i ŧāvūs-i cinān kāküliyüz (519 / 5) 

 

Zâtî; gülü sevgili olarak işlediği bu beyitinde, âlemdeki bütün gül bahçelerinde 

dikensiz de bir gülün açmayacağını âşıklara söylerken, şu âleme cevir ve cefâsız bir 

güzelin gelmeyeceğini belirtmiştir:  

Gülşene açılmaz ol ġonca-dehen aġyārsuz 

Gülŝitān-ı ‛ālem içre gül açılmaz ħārsuz (555 / 1) 

 

Şair; bu beyitte gülün, bülbüllerin gönlünü hile ile çalıp kanlarını yüzünü 

sürmesini ve bundan dolayı da yüzünün ve yanağının kırmızı renkte olmasını anlatır:  

Alub bülbüllerüñ āl ile ķanın yüzine çalmış 

Anuñçün ol gülüñ bu vech ile ruħsārı al olmış (587 / 2) 

 

Zâtî; bu beyitte sevgiliyi, iki cihan arasında duran bir yaban gülüne benzetmiş ve 

güneşin güzelliğine sahip bir dilber olarak işlemiştir. Hakk’ın, güzellik bahçesinden bu 

güzel gülü koparıp feleğe sunduğunu ifade etmiştir: 

Bāġ-ı ĥüsnüñden ķoparmış çarħa śunmış lûŧf-ı Ĥaķ 

Āfitāb-ı ‛ālem-ārā bir gül-i nesrīn imiş (593 / 2) 
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Şair; ilk mısrada gülü, taze yeşilliğin arasında açan gönül alıcı bir güzel olarak 

tasvir etmiş ve bu gülün güzeli arzuldadığını söylerken sevgilisinin de özelliklerini 

saymıştır: 

Gül dil-ber-i zībā-vü-çemen tāze havā ħūb 

Bülbül gibi iderse nola ehl-i hevā naķş (611 / 3) 

 

Zâtî; bahar vaktinde güllerin bağda gülüşüp açtığını ve âşığın gönlünü alan gül 

yanaklı sevgilisinin bu durumu görmesiyle aralarının bozulduğunu anlatmıştır:  

Gülüşüb güller bahār anı nice ŧonatmasun 

‛Ārıż-ı dil-dār ile Źātī mu‛ārıż oldı bāġ (627 / 5) 

 

Şair; bu beyitte güle teşhis sanatını kullanarak güle bir şahsiyet yüklemiştir. 

Bununla beraber gülün, gönül alıcıyla yani sevgiliyle konuştuğunu görmekteyiz: 

Dimiş gül ‛ārıżına dil-sitānuñ 

Ocaġına śu girsün bāġ-bānuñ (685 / 1) 

 

Bu beyitte, bülbüllerin âvaz etmesi ile gülün yüzünün solması arasında bir 

bağlantı kuran Zâtî, kendisini inleyen bir bülbüle sevgiliyi ise güle benzetmiştir. Ona 

“inleyişimizi duyup güzelliğine gururlanma çünkü bülbüllerin âvâzı dinerse gülün de 

yüzü sararıp solar” diye seslenmiştir:  

İşidüb nālemüzi ĥüsnüñe maġrūr olma 

Bülbül āvāzı diñüb beñzi gülüñ śolsa gerek (691 / 2) 
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Bu beyitte de şair, gülün yine feryat elinden giyindiğini yani bülbüllerden 

kanlarını alıp kırmızıya büründüğünü anlatmış ve yine binlerce bülbülün gönlünü hile 

ile almayı dilediğini ifade etmiştir:  

Allar geymiş yine feryād elinden ol gülüñ 

Āl ile almaķ diler göñlin hezārān bülbülüñ (719 / 1) 

 

Zâtî; sevgiliyi gonca ağızlı bir gül olarak tasvir ettiği bu beyitinde, sevgilisinin 

gülüp açmasıyla diğer güllerin bu durumu kıskanarak üzüldüklerini ifade etmiştir: 

Güller üzülür ġonca açılur 

Güldükce senüñ ġonca dehenüñ (721 / 4) 

 

Şair; bu beyitte, sevgilinin kaşlarını zulmeden bir yay olarak tasvir etmiş ve 

kendisine de o yaydan bir adet ok saplandığı anlatmıştır: 

Görinen cism-i bülbülde benüm cānum degüldür per 

Kemān-ı cevr-i gülden irdi aña bī-‛aded nāvek (734 / 3) 

 

Bu beyitte doğrudan sevgiliye seslenen Zâtî, kendisini bir bülbül yerine koyarak 

inleyişinin gülün dikenlerinden dolayı olmadığını belirtirken, başkalarının bu güzelliği 

görüp ona göz dikmesi sebebiyle inlediğine de şükreder bir tavırdadır:  

Şākirem senden saña ben göz dikenden iñlerem 

Śanma güldendür dikendendür fiġānı bülbülüñ (747 / 3) 
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Zâtî; gülü sevgili olarak işlediği bu beyitte, dikenlerin bülbüllerin elbiselerini 

kışkırtan bir yel ile yırtmasını anlatmış ve bülbüle zulüm etmekte aslında güle hiç lüzum 

olmadığını, dikenlerin yeterli geldiğini ifade etmiştir: 

Ħārdur taĥrīk-i bād ile libāsın çāk iden 

Yokdur ey ħāce güle hergiz ziyānı bülbülüñ (747 / 4) 

 

Zâtî, bu beyitte de sevgilisini bir gül olarak işlemiş ve kendisini de bülbül yerine 

koymuştur. İnleyişinin sevgilinin kulağında bir şimşek gibi çaktığını ifade etmiştir: 

Neyleyem āb-ı ġurūr itdi gülüñ gūşını berk 

Ŧut ki ŧutdı nālesi cümle cihānı bülbülüñ (747 / 10) 

 

Zâtî; bu beyitte sevgiliyi gül olarak tasvir ederken diğer beyitlerden farklı olarak 

bir tablo oluşturarak, sevgiliyle aralarında geçen bir diyaloğu işlemiştir:  

Didüm ey gül ķıl vefā ŧutmış benefşe gül-şenüñ 

Ħışm ile baķdı ayıtdı ölümüñ gelmiş senüñ (796 / 1) 

 

Zâtî, sevgilinin bağını, güzel ve süslenmiş büyük bir şehir olarak tasvir ederken; 

burada bulunan hiçbir çiçeğin, yaratılmış en güzel çiçek olan gül gibi olamayacağını ve 

bu şehrin tek sultanının gül olacağını ifade etmiştir:  

Śanma bāġı bir müzeyyen ħūb şehristān degül 

Yā ķamu ezhār aña maħlūķ-u-gül sulŧān degül (824 / 1) 

 

Zâtî, bu beyitte Hz. Mûsâ’nın “Kelîm” sıfatıyla bülbülü nitelemiş ve sevgilinin 

bu bülbüle yüzünü göstermesini anlatmıştır: 
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İtdi Kelīm-i bülbüle ‛arż-ı cemāl gül 

Aħḍar dıraħtı āteş ile ķıldı al gül (836 / 1) 

 

Tūr-ı ķarār-ü- śabrını yandurdı bülbülüñ 

Şevķıile tā ki eyledi ‛arż-ı cemāl gül (836 / 2) 

 

Zâtî; gülün (sevgilinin), sabah vaktinde yaprakların arasından bir kitabın 

açılması gibi yüzünü gösterdiğini anlatmış ve bu sebeple gönül bağındaki gül 

bahçesinin uğurlu olduğunu ifade etmiştir: 

Tā kim cemāli muśĥafını açdı śubĥ-dem 

Gül-zār-ı bāġı eyledi ferħūnde-fāl gül (836 / 3) 

 

Zâtî; gülün meziyetini anlattığı bu beyitte, belâbil kuşunun gönlünü avlamak için 

kollarını güzel yüzünün bütün genişliğiyle açtığını ifade etmiştir:   

Murġ-ı dil-i belābili ķılmaġ içün şikār 

Açdı feżā-yi ħüsn-ü-melāĥatde bāl gül (836 / 4) 

 

Zâtî; bu beyitlerde de gülün, güzelliğini kullanarak yüz türlü naz ve cilve ile 

bülbülün gönlüne girip kanını alarak kırmızılara bürünmesini konu edinmiştir: 

Ķanına girmediise hezāruñ ‛acebdür ol 

Yüz dürlü nāz-ü-şīve ile geymiş al gül (836 / 5) 

 

Gül-gūne-i leŧāfet ile al idüb ruħın 

Göñlin hezāruñ almaġ içün itmiş āl gül (836 / 6) 
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Bu beyitte Zâtî, bülbülün şarkı söylemesini, sevgilisi olan gülün bahar ülkesinde 

zenginliğe kavuşmuş olmasına bağlamıştır: 

Ħānende-i hezār ile ‛ışret ider müdām 

Buldı meger bahār diyārında māl gül (836 / 7) 

 

Zâtî; bu beyitte hem baharı hem de sevgilisini tarif etmiş, baharda gülün ne 

kadar nazik ve güzel olduğunu, siyah zülüflü sümbülün ona bir ben kadar yakıştığını 

ifade etmiştir: 

Billāhi gör bahārı ne nāzüg güzel olur 

Zülf-i siyāh sünbül aña al ħāl gül (836 / 8) 

 

Şair; sevgilisini hoş tabiatlı bir gül olarak işlediği bu beyitte, gül bahçesindeki 

sohbette iken güzellik şarabının sarhoşluğuyla bütün ziynetlerini ortalığa dökmesini 

anlatmıştır: 

Gül-zār-ı śoħbetinde zerin itdi der-miyān 

Mest-i mey-i leŧāfet olub ħōş-ħıśāl gül (836 / 9) 

 

Bu beyitte Zâtî; gülün, baharın bahçeye canlılık döktüğünü görmesiyle birlikte 

talihle dolu olan ve tabağa benzeyen yapraklarını açtığını söylemektedir: 

Gördi ki bāġa ħān-ı ŧarāvet döker bahār 

İtdi o dem ŧabaķlarını pür-nevāl gül (836 / 10) 

 

Zâtî; bu beyitte, gül bahçesindeki güzellik kitabını açıp gül ile bülbülün nikâhını 

kıymış ve bülbülün kanını da aşka ve sevgiliye helal eylemiştir: 
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Açub kitāb-ı ħüsn-i gülistānda Źātī’yā 

Ķanın hezāruñ eyledi ‛ışķa ĥalāl gül (836 / 11) 

 

Ĥınnā ki itdi nāħunın al ol eliflerüñ 

Gūyā bitürdi lûŧf ile beş dāne dal gül (839 / 2) 

 

Şair, bu beyitte sevgilisi goncaya “arz-ı melâl eyleme” diye seslenmiş ve 

sevgilinin sıkıntısını göstermesinden dolayı gönlünde gül gibi yaralar açtığını ifade 

etmiştir: 

Ey ġonce dilde ħançer-i ħār-ı cefā ile 

Güller açıldı eyleme ‛arż-ı melāl gül (839 / 4) 

 

Zâtî; bu beyitte de güzelliğin kalıcı olmayacağına dair sözler söylemiştir. Gül 

yüzlü sevgilisine güzelliğinden dolayı kibirlenmemesini tembih etmiş ve gülün bile 

nihâyetinde bahardan ayrılacağını, bu sebeple de kuruyacağını ifade etmiştir: 

Ĥüsnüñe ġırre olma śaķın ey gül-i cemāl 

Aħır bahārden çü bulur infiśāl gül (839 / 5) 

 

Bu beyitte sevgilisinin edasından bahseden Zâtî, onu güzellik bağının gülü 

olarak tasvir etmiş ve onun nazlı yürüyüşünün ağır ağır salınarak yürüyen bir servi 

ağacının kökleri gibi olduğunu söylemiştir:  

O gül-i bāğ-ı leŧāfet ki aña dirler uśul 

Yürüse nāz ile bir serv-i revāndur pür-uśūl (840 / 1) 
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Şair; bu beyitte bahar vaktinin eriştiğini, bu sebeple çiçeklerin açtığını, gül ile 

bülbülün aşk mevsiminin geldiğini anlatır: 

Çāġırub bülbül-ü-gül yolunub aydur güle gel 

Dem-i ‛işret irüb açıldı çiçekler güle gel (845 / 1) 

 

Zâtî; bu beyitte de gülün hoş bir vakitte gelip açılmasını arzulamış ve gülün 

güzel sabrı ile gülüp açıldığı vakti bayram olarak tasvir etmiştir: 

Vaķtı ħōś olsa gülse açılsa ‛aceb midür 

Faślın getürdi śabr-ı cemīl ile ‛īde gül (850 / 2) 

 

Zâtî; bülbülün şarkı söyleyip ötmesini bayramın gelişi olarak algılamış ve bunun 

sebebini de gülün, gün yükselene dek ona sırdaş olmasına bağlamıştır: 

Ħānendeye diñiz yine bülbül gibi şaķı 

‛Îd irdi hem-dem oldı çü rūz-ı sa‛īde gül (850 / 3) 

 

Zâtî; bu beyitte gülün ömrünün kısalığını anlatmış ve bülbüllerin ötüşünün bir 

anda durmasından bahsetmiştir: 

Bir demde bülbül eylemesün mi hezār bār 

Dünyāda mālik olmadı ‛ömr-i mezīde gül (850 / 6) 

 

Zâtî; bu beyitte, bulutlara seslenerek kuru (boş) yere yaş döktüklerini söylemiş 

ve “ağlayacaksan benim için ağla çünkü neşeli güle benzeyen sevgiliden ayrıldım” diye 

sitem etmiştir: 
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Ķuru yire nedür giryān olub ey ebr yaş dökmek 

Benümçün aġla aġlarsañ gül-i ħandāndan ayrıldum (867 / 3) 

 

Bu beyitte Zâtî, sevgilisini taze bir gül olarak tasvir etmiş ve kendisine kuşdili 

ile “güzelliğimin gül bahçesinde öten hoş sesli kuşumsun” diye hitap ettiğini 

belirtmiştir:   

Ķuş diliile ol gül-i ter didi sensin Źātī’yā 

Gülsitān-ı ĥüsnüme murġ-ı ħōş-elĥānüm benüm (885 / 5) 

 

Şair; bu beyitte, kırmızı güller arasında kırmızı aşk şarabını içmek ve bir humâ 

kuşunu kırmızılarla aldatıp avlamak istediğini belirtmiştir: 

Al güller arasında içelüm al meyi 

Bir hūmā-peykeri āl ile şikār eyleyelüm (898 / 2) 

 

Zâtî; nergis çiçeğinin gülün gamzesine hayran olmasını anlattığı bu beyitte, 

nergisin uyukladığı sıralarda bunu kendi ağzından işittiğini söylemiştir:  

Nergisi gördüm uyuķlarken bunı dir dāyimā 

Ol gülüñ ben ġamze-i seĥĥārınuñ ĥayrānıyam (1002 / 6) 

 

Zâtî Divan’ının
18

 II. cildindeki gazellerde, 90 tane “gül” beyiti geçmektedir.
19

 

Zâtî; bu beyitlerde gülü, sıkça benzetme unsuru olarak kullanmıştır. Bunun dışında gülü 

herhangi bir benzetme yönü kullanmadan doğrudan sevgilinin yerine koyduğu beyitler 

de bulunmaktadır. Gülü, benzetme unsuru olarak üç farklı şekilde işleyen Zâtî; bazı 

                                                            
18 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., c. II, 497-1003 numaralı gazeller. 
19 Mükerrer beyitler dâhildir. 
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beyitlerde sevgiliyi tasvir etmek için kullanmış, bazı beyitlerde güle farklı yönlerden 

bakıp birtakım benzetmeler kurarak yeni tanımlar getirmiş, bazı beyitlerde ise güle ait 

unsurları bir durumu anlatmak için kullanmıştır.   
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C. “RAKÎB” İN İŞLENİŞİ 

“Rakîb” kelimesini sözlük manası itibariyle “herhangi bir işte birbirinden üstün olmaya 

çalışanlardan her biri”
20

 olarak açıklayabiliriz. Başka bir açıdan bakacak olursak; 

“rakîb” aynı sevgiliyi seven iki âşığın birbirlerine karşı durumlarını anlatan bir addır.
21

 

Ahmet Atillâ Şentürk, “rakîb” in manasını şu şekilde izah etmiştir: 

Görüldüğü üzere “rakîb” kelimesinin X. asır Arap edebiyatındaki 

“âşıkları yalnız bırakmayarak bakışlarıyla rahatsız eden kimse” 

anlamına karşılık, İran edebiyatında kullanıldığı en eski metinlerden 

itibaren yerleşik bir anlamı tespit edilememektedir. Ancak sevgili söz 

konusu olduğunda Türk edebiyatı da dâhil yaklaşık XVI. asra kadar 

sevgilinin bekçi, gözcü ve muhafızı; âşığın da engeli anlamında 

değerlendirilen “rakîb” kavramı gerek kelimenin “rekabet” [= diğerini 

men‘ ile kendini ortaya çıkarmaya çalışma] mastarından türediği 

zannıyla, gerekse aynı sevgiliye talip olan diğer âşık tipini adlandırma 

ihtiyacından kaynaklanmış olmalı zamanla bir anlam kaymasına 

uğramıştır.
22

 

 

Klasik edebiyatımızda “rakîb” in işlenişini Vildan Serdaroğlu, şöyle 

anlatmaktadır: 

Divan edebiyatında âşıkla mâşuk arasına giren ve onların kavuşmasına 

mani olan tiptir. Âşık için bir düşman, mâşuk için ise âşığı 

kıskandırma aracıdır. Sevgiliyle yakın görünür. Onunla bir olup âşığa 

eziyet eder. Bu sebeple âşık ile araları sürekli açıktır. Sevgili ne denli 

güzel vasıflara sahipse, rakibin de o kadar olumsuz vasıfları vardır. 

Dev, adû, köpek, hasûd, şeytan, kâfir, şer, akrep, eşek, asker, bed-likâ, 

yüzü kara, karga, münafık vb. olumsuz özellikler çağrıştıran 

kelimelerle anılır.
23

 

 

                                                            
20 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 26. Baskı (Ankara: Aydın Kitabevi, 2010) s. 

1024. 
21 Ahmet Atillâ Şentürk, Klâsik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Rakîbe Dair (İstanbul: Enderun Kitabevi, 

1995) s. 1. 
22 Ahmet Atillâ Şentürk, a.g.e., s. 11. 
23 Vildan Serdaroğlu, a.g.e., s. 57. 
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Zâtî; gazellerinde, rakibi değişik hayvanlara benzetmesi, rakibi genellikle kötü 

durumlarla ve vasıflarla anlatması, rakiple ilgili olayları yer vermesi bakımında üç farklı 

şekilde işlediğini söyleyebiliriz. Şair, beyitlerde rakibi domuz, eşek, karga, köpek, yılan 

gibi hayvanlara benzetmiştir. Bunların dışında Zâtî; rakibi acı sözlü, ekşi yüzlü, dev, 

şeytan, diken, ecel (ölüm), eğri sözlü, kâfir (dinsiz), kendini beğenmiş olarak da 

işlemiştir. Bazı beyitlerde ise rakiple ilgili olarak; rakibi kıskanma, rakibin ölümünü 

isteme, rakibi yerme, rakibe saldırma ve sevgiliyi rakibe bırakma gibi durumları 

işlemiştir.     

1. Acı Sözlü, Ekşi Yüzlü 

Zâtî; bu beyitlerde rakîbi, acı dilli ve ekşi yüzlü bir kimse olarak tarif etmiştir. Zâtî 

rakîbin ekşi yüzlü olmasını beyitlerde “raķīb-i bed-liķā” şeklinde işlemiştir. 

Ol raķīb-i bed-liķānuñ kimse görmez gözleri 

Ol mehüñ mir‛āt-i hüsni anı ħōd-bīn eylemiş (608 / 4) 

 

Şair, rakibi acı dilli bir kimse olarak tasvir etmiş ve rakibin âşıklardan uzak 

olmasını bal ve şekerden daha tatlı bir durum olarak ifade etmiştir: 

Ey raķīb-i türş-rū bir acı dilli kimsesin 

Ŧatludur ‛āşıķlara şehd-ü-şekerden fürķatüñ (705 / 3) 

 

2. Dev, Şeytan (Dîv, Şeytân) 

Zâtî, gazellerinde rakibi bir deve benzetmek için genellikle “raķīb-i dīv” şeklinde 

tamlama içerisinde kullanmış ve rakîbin suretini de “raķīb-i dīv-sīret” olarak tasvir 

etmiştir. 
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Gerek yüzünün çirkinliği, gerekse âşıklarda uyandırdığı korku 

sebebiyle olmalı rakîb cin veya şeytan anlamında “dîv” e benzetilmiş 

ve “dîv-sîret” vasfı kendisi için çokça kullanılmıştır.
24

 

 

Zâtî; bu beyitte, peri endamlı sevgilinin âşıklarını terk ederek dev rakibe 

meyletmesini, sevgiliye sitem ederek ifade etmektedir: 

Terk idüb ‛āşıķları itme raķīb-i dīve meyl 

Ey perī-peyker eger var ise inseniyyetüñ (704 / 3) 

 

Ey raķīb-i dīv-sīret var beñzer cinnetüñ 

Ķaśr-ı yārı köşkine teşbīh idersin cennetüñ (705 / 1) 

 

Bu beyitte Zâtî; sevgilisini bir periye benzetmiş, rakibi ise sürekli onun yanında 

duran bir dev, şeytan olarak göstermiştir. Âşıkların dev rakipten korktukları için 

sevgilinin etrafında daire çizerek dolanıp durduklarını ifade etmiştir:  

Ey perī ġayetde ķorķarlar raķīb-i dīvden 

Dāyire çizdükleri her dem budur ‛āşıķlaruñ (765 / 1) 

 

Dīvini gördüm raķīb ile yürürken Źātī’yā 

Bakmadı bana o çeşm-i Ķahremānı ġamzenüñ (789 / 7) 

 

Zâtî; rakibi dev olarak tasvir ettiği bu beytinde sevgiliye, rakibin sürekli yanında 

olduğunu belirterek sitem etmiş ve rakibin insan olmadığını söyleyerek yermiştir: 

Ol perī-peyker raķīb ile yürür gördüm bu gün 

Dīvini gördüm baña meyl itmedi ādem degül (822 / 3) 

                                                            
24 Ahmet Atillâ Şentürk, a.g.e., s. 74. 
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Zâtî; bu beyitte de rakibi bir dev olarak tasvir etmiş ve sevgiliye kendi ismini 

zikretmemesinden dolayı kızgınlığını belirtmiştir: 

Raķīb-i dīv içün ger adım adam 

Ayıtmañ ey melek-rū adum ādem (911 / 3) 

3. Diken (Ħâr) 

Zâtî; gazellerinde, sevgili ve rakibin yakınlığının derecesini belirtmek ve rakibin âşığa 

yaptığı zulümü anlatmak için rakibi bir gülün dikeni olarak tasvir etmiştir. Şentürk; 

Klâsik edebiyatta, rakibin diken olarak işlenmesini şu şekilde izah etmiştir: 

Bilindiği üzere edebiyatta sevgili gül, ayrılık acısıyla feryâd eden âşık 

ise bülbül olarak sembolize edilmiştir. Bu durumda rakîb, sevgilinin 

yanında durduğu, âşığın yaklaşmasını engellediği, ona ıztırap verdiği 

için “diken” şeklinde kabul edilegelmiştir.
25

 

 

Zâtî; bu beyitte rakibin sevgiliye, gülün dikeni kadar yakın olmasını ve bu 

durumdan sıkıntı duyduğu için bir bülbül gibi feryat edip ağladığını dile getirmiştir. 

Gül gibi gülmiş açılmışsın raķīb-i ħār ile 

Nice feryād itmesün bu bülbül-i zāruñ senüñ (675/6 - 812/6)
26

 

 

4. Domuz (Toñuz, Ħûk) 

Zâtî; gazellerinde rakîbi, değişik yönlerden domuza benzetmiştir. Bazı beyitlerde 

kıllarını yolmaktan bahsetmiş; bazı beyitlerde rakîbi “kuduz” olması yönüyle yermiş, 

bazı beyitlerde de sevgiliye rakibin domuz olduğunu anlatmaya çalışmıştır. 

                                                            
25 Ahmet Atillâ Şentürk, a.g.e., s. 87. 
26 Bu beyit, her iki gazelde de birebir geçmektedir. 
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Şentürk, Klâsik edebiyatımızda rakibin domuz olarak işlenişini şöyle izah 

etmektedir: 

Müslümanlarca iğrenç ve tiksinti uyandırıcı bir hayvan olduğundan 

ileri gelmeli, rakîb domuza da benzetilmiştir. Rakîbin domuza 

benzetildiği hallerde daha çok domuz ile ilgili atasözü ve deyimlerin 

kullanıldığı görülmektedir.
27

 

 

Zâtî; bu beyitte rakibi âşıklara diş bilemesi bakımından domuza benzetmiş ve 

sevgiliye o kuduzu yanına koymaması için tavsiyede bulunmuştur:  

Diş biler ‛āşıķı çalmaġa raķībüñ o toñuz 

Ķoma çāk eylemesün dāmen-i ‛ırżuñ o ķuduz (526 / 1) 

 

Zâtî; rakibi domuza benzetmekle beraber onun sakalını yolmaya yönelik 

duyduğu arzuyu halk inançlarını da örnek göstererek işlemiştir: 

Çünkim ŧoñuzdan aśŝı dimişler ķıl üzmegi 

Źātī raķībi bulur iseñ ŧut śaķalın üz (537 / 5) 

 

Oluķ dem ķurdı ‛uşşāķ āsiyāb-ı ‛ışķın ol şīrüñ 

Saña ey seg raķīb īllā ŧoñuzluķda nažīr olmaz (556 / 6) 

 

Bu beyitte Zâtî, rakibin kendisine bir domuz gibi diş bilediğini belirtmiş ve onun 

bileğinin kuruyup gücünün tükenmesini dua yoluyla dile getirmiştir: 

Ey şeh bilegi ķurıya dünyāda raķībüñ 

Źātī ķuluñı çalmaġ içün diş biler ol ħūk (684 / 7) 

  

                                                            
27 Ahmet Atillâ Şentürk, a.g.e., s. 83. 
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Zâtî, halk inancına göre domuzdan kıl koparmanın faydalı olacağını belittiği bu 

beyitte, rakibi bulunca onun bütün sakalını yolması gerektiğini ifade etmiştir: 

Bir ķıl üzmek didiler fā’idedür ŧoñuzdan 

Bulıcaķ Źātī raķībüñ śaķalın yolsa gerek (691 / 5) 

 

5. Ecel, Ölüm 

Zâtî; bu beyitte rakibi, ecel olarak tasvir etmiş ve rakibin kendisine görünmesiyle bütün 

neşesinin kaçtığını, içinin yasa büründüğünü dile getirmiştir:    

İrdi raķīb ecel gibi telħ itdi ‛ayşumı 

Sūr-ı sürūr içinde benüm sūrum oldı yās (575 / 2) 

 

6. Eğri Sözlü 

Zâtî; bu beyitte rakibi eğri sözlü olarak tasvir etmiş ve şimdiye kadar sözünün demir 

şişe benzeyen bir servi ağacı gibi doğru olmasına aldandığı için kendine kızmıştır: 

Kej raķībün ben eyā serv-i sihī şimdiye dek 

Taķyecaķ śanur idüm başını çalmalı imiş (591 / 4) 

 

7. Eşek (Ħar, Ĥimâr) 

Zâtî; gazellerinde, âşığa merhamet ve zulümden vazgeçmemesi ve inatçılığı sebebiyle
28

 

rakîbi eşeğe benzetmiş ve beyitlerde “eşek” veya “ĥimār” şeklinde kullanmıştır.  

 

                                                            
28 Ahmet Atillâ Şentürk, a.g.e., s. 82. 
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Billāh nice seyr eyleye kūyuñda raķībüñ 

‛Uşşāķdan ey şāh eşigüñde eşek aşmaz (517 / 2) 

Zâtî; bu beyitte rakibi, eşek olarak tasvir etmiş ve rakibin öldürülmesi konusunu 

sevgiliyle kendisi arasında geçen bir diyalog olarak işlemiştir: 

Didüm ķarşumda öldürseñ raķībüñ bir ķaçın daħi 

Didi ol gözleri ħūnī yüri yindek ĥimār ölmez (518 / 4) 

 

8. Kâfir, Dinsiz 

Zâtî; gazellerinde rakibi, âşıklara karşı acımasızca davranmasından ve hiçbir zaman 

merhamet göstermemesinden dolayı kâfir, dinsiz olarak işlemiştir. 

Didüm çoķ ‛āşıķ öldürdi raķīb-i kāfirüñ ceyşi 

Ayıtdı kim ġazāda cān virenlere ĥisāb olmaz (500 / 4) 

 

Zâtî; bu beyitte rakibi kâfir olarak işlemiş, kendisinin gözünden yaşlar aktığını 

görse bile rakibin acımayacağını dile getirmiştir. Ayrıca, âşığın bu halini gören rakibin, 

içinin denizler kadar soğuk olacağını ifade etmiştir: 

Raĥm eylemez raķīb gözüm yaşını görüb 

Deryā gibi acır içi kāfirce kāfirüñ (752 / 3) 

 

9. Kendini Beğenmiş (Hôd-bîn, Hôd-pesend) 

Zâtî; gazellerinde, rakibi kendini beğenmiş biri olarak tasvir etmiş ve beyitlerde ise 

“ħōd-bīn” olarak işlemiştir. Şentürk, Klâsik edebiyatımızda şairlerin rakibi bu şekilde 

işlemesini şöyle izah etmiştir:   
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Rakîbin diğer bir vasfı da bütün bu sayılan kötülüklerine rağmen 

mütekebbir, mağrur ve kendini beğenmiş bir tavır sergilemesidir. 

Onun âşıkları kahreden bu tutumu aynı zamanda “hôd-bîn” 

kelimesinin Farsçadaki “kendini gören” anlamından da istifade ile 

daha çok, alaylı ifadelerle zikredilmiştir.
29

 

 

Zâtî; bu beyitte, rakibin gerçekte ekşi ve çirkin yüzlü olduğunu söylemekle 

beraber bu çirkinliği rakibin kendisinin göremediğini ve rakibin kendisini beğenmiş biri 

olduğunu söylemiştir: 

Ol raķīb-i bed-liķānuñ kimse görmez gözleri 

Ol mehüñ mir‛āt-i hüsni anı ħōd-bīn eylemiş (608 / 4) 

 

10. Karga (Zâğ) 

Kara yüzlülüğü ve âşıkların gözünde çirkin olması sebebiyle rakîbin çok benzetildiği 

hayvanlardan birisi de kargadır.
30

 Zâtî, bu beyitte rakîbi kargaya benzetmiş ve sevgilinin 

daima rakiple konuşmasını kıskandığını dile getirmiştir: 

Söyleşür dā’im raķīb-i zāġ ile ammā baña 

Bülbül-i gūyā gibi ġonca-dehānum söylemez (524 / 3) 

11. Köpek (İt, Kelb, Seg) 

Rakip, daima sevgilinin kapısının eşiğinde oturup onu beklemesi ve sevgili sokağa 

çıktığında onun ardı sıra gitmesi açısından köpeğe benzetilmiştir. Zâtî, rakibi köpeğe 

benzettiği bu beyitlerde, rakibin kuduz olmasına atıfta bulunmuştur. Zâtî, rakibi tasvir 

                                                            
29 Ahmet Atillâ Şentürk, a.g.e., s. 73. 
30 Ahmet Atillâ Şentürk, a.g.e., s. 84. 
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etmek ve nitelemek için “köpek” kelimesi dışında, “it” ve “seg” kelimelerini de 

kulanmıştır. 

Raķīb-i seg ürürse günde biñ kez 

Çerāġ-ı ‛ışķ sīnemde söyünmez (511 / 4) 

 

Zâtî; bu beyitte rakibi, sevgilinin kapısında bekleyen bir köpeğe benzetmiş ve 

rakibin sevgilinin eşiğini geçtiği takdirde onu “uyuz” etmekle tehdit etmiştir:   

Yār işiginde iti geçme raķībā yüri var 

İderüz uyduġumuz iti ĥaźer eyle uyuz (526 / 2) 

 

Yāruñ iti geçinme ķapusında biz oyuz 

Uyduġumuz iti iderüz ey raķīb uyuz (537 / 1) 

 

Bu beyitte Zâtî, “kuduz olmasından dolayı kapalı bir denizin bile dibine kadar 

girip dağıtır” diyerek köpeğe benzettiği rakibi yermiştir:  

Bī-çāre ķa‛r-ı ķulzüme girse bulur ŧalar 

Yā Rab raķībi neeyleyeyin işte bir ķuduz (537 / 4) 

 

Zâtî, rakibi köpek olarak tasvir ettiği bu beyitte, ağzında gücün eksik olmamasını 

sürekli bir kemiği ısırmış olmasına bağlamış ve rakibin köpek olduğunu bildiği için bu 

durumu normal karşılamıştır: 

Dehānından raķībüñ ben ża‛īf-ü-nā-tüvān düşmez 

Hemān bir segdür aġzından śanasın üstüħān düşmez (542 / 1) 
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Oluķ dem ķurdı ‛uşşāķ āsiyāb-ı ‛ışķın ol şīrüñ 

Saña ey seg raķīb īllā ŧoñuzluķda nažīr olmaz (556 / 6) 

 

Bu beyitte şair, rakibin; âşıkları sevgilinin kapısındaki köpeğe benzettiği 

takdirde rakibe, “bütün âşıklar senin elbiseni parçalaya ve kuduz olasın” diye beddua 

edeceğini söyleyerek rakibi tehdit etmiştir. 

‛Āşıķā yāruñ ķapusında iti dirseñ raķīb 

Dāmen-i ‛ırżuñ senüñ çāk ide şāyed ol ķuduz (560 / 6) 

 

Bu beyitte Zâtî, köpeğe benzeyen rakibin dilinin sıcaktan dolayı dışarı çıkmış 

olduğunu söyler ve ateşin bu acımasız rakip üzerinde galip gelmesine sevinir: 

İt raķībün dili çıķdı śuśamışdur ķanına 

Seg zebanını çıķarur ġalib olduķca ‛aŧaş (579 / 2) 

 

Zâtî; sevgilinin rakibe sinesini göstermesini kıskanarak hem rakibi onun 

kapısında duran bir köpek olarak tasvir etmiş hem de sevgiliye kendisinin de bu köpek 

kadar değeri olmadığını belirterek sitem etmiştir: 

Raķībe śadr gösterdüñ didüñ ol fitneye ulu 

Benüm bir it ķadar veh veh ķapuñda i‛tibārum yoķ (639 / 3) 

 

Kūy-i dil-berde raķībā Ĥaķ Te‛ālā eylesün 

Mescide girmiş köpek gibi ziyāde ĥörmetüñ (705 / 2) 
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Zâtî; insanoğlunun köpekten sakınmak için her zaman eline taş aldığını belirtmiş 

ancak kendisinin ise rakibin yüreğini eline almasını işlemiş ve böylece rakibin kalbinin 

taştan olduğuna atıf yapmıştır: 

Ol perī-ħūnuñ raķībi göñlini aldum ele 

Eylese segden ĥaźer ādem alur destine seng (717 / 5) 

 

Görüb bu ĥāli segler didi veh veh 

Ķapuñda it raķībi ħōş ulutduñ (720 / 3) 

 

Zâtî; sevgilisine bir uyarısını hatırlattığı bu beyitte, ceylana benzettiği 

sevgilisinin bir köpeğe benzeyen ve kapısında duran rakip tarafından avlanmasını konu 

edinmiştir:  

Dir idi Źātī ķapuñda raķībüñe ulu 

Eger it ile sen āhū gibi şikār olsañ (750 / 5) 

 

Segden ĥaźer itse kişi alur eline seng 

Göñlin ele alduġuma ‛illet bu raķībüñ (809 / 2) 

 

Zâtî; sevgiliye nasihatte bulunduğu bu beyitte, rakibi kıskanç bir köpek olarak 

işlemiş ve sevgiliden onu dert ile inletmesini istemiştir:  

Ĥasūdı seg gibi siñlet raķībi derd ile iñlet 

Müşerref eyle ‛uşşāķı öpül ‛ömrüm ķocul ‛ömrüm (964 / 4) 

 

Zâtî; bu beyitte şaha, âşıkların rakibin bir köpek gibi ulumasını istemediğini 

belirtmiş ve rakibin hemen kavgaya tutuşmasından şikâyetçi olmuştur: 
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‛Āşıķlar istemez anuñ ey şāh uluduġın 

Ġavġa ürer raķībe eger dir iseñ següm (970 / 4) 

 

12. Rakîbi Kıskanma 

Zâtî, rakîbin sevgiliden çokça itibar görmesini ve sevgilinin yanından ayrılmamasını 

kıskanmış ve bunu beyitlerde konu edinmiştir: 

Didüm neiçün raķībi oķlamazsın 

Didi yaķın nişān kördür urılmaz (509 / 3) 

 

Zâtî; rakibin sürekli sevgilisinin yanında olmasını kıskandığı bu beyitte, 

sevgilisinden yanındaki rakibi azat ederek yalnız başına yanına gelmesini ve gönlünü 

almasını istemiştir:       

Azıt raķībi göñlümüzi yap yetiş didüm 

Budur ümīźümüz ki gele yapa yaluñuz (529 / 3) 

 

Zâtî; bu beyitte sevgiliden, o kınalı parmağını rakibin gözüne sokmamasını 

isteyerek rakibin buna lâyık olmadığını ifade etmiştir:  

Śoķma engüşt-i muĥannāñı raķībüñ gözine 

Altun igneile çıķaran gözin aña yaramaz (559 / 2) 

 

Zâtî; bu beyitte bir gonca gül olarak tasvir ettiği sevgilisine, “ey gonca ağzını 

açıp söz söyleme o rakibe, gönlünü senin için inleyen bu âşığına sakla” diyerek sitem 

etmektedir: 
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Dehānuñ açma ey ġonca raķībe 

Kerem ķıl ħāŧırın śakla bu zāruñ (681/5 - 808/2)
31

 

 

Raķībüñ ey śanem ħāneñde gūyā 

Girübdür ķalbine rāhib bahāruñ (808 / 5) 

 

Zâtî; sevgilisinin, bu inleyen âşığının karşısına geçerek rakible tavla oyunu 

oynamasını kıskanmış ve bunun sonucunda göğsünün dövünmekten tahtaya dönerek pul 

pul olduğunu ifade etmiştir:  

Geçüb bu zāruña naķş oynama raķīb ile nerd 

Olur bu taħta-i sīnem döginmeden pul pul (857 / 3) 

 

13. Rakîbin Ölümünü İsteme 

Rakib, âşık ve sevgili arasındaki en büyük engeldir. Bu sebeple bazen ölümü istenmiş 

bazen beddua edilmiş, bazen de lanet okunmuştur. Zâtî, “rakîb” i işlediği bazı beyitlerde 

ya rakibin ölümünü istemiş ya da Hâk Teâlâ’ya rakibin “boynını üzmesi”, başını 

kesmesi, kalbini bin parçaya bölmesi gibi beddualarda bulunmuştur.   

Yār işiginden üzülsün dir imiş baña raķīb 

Yā İlāhī dilegüm bu ki anuñ boynını üz (526 / 3) 

 

Zâtî; bu beyitte rakibin ölümünü istemiştir. Rakibin, haksız yere kendisinin 

kanını içmek istediğini söylemiş ve rakibi öldürmenin hak olduğunu ifade etmiştir: 

 

                                                            
31 Bu beyit, her iki gazelde de birebir geçmektedir. 
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Benüm nā-ĥāķ yire her dem raķīb içmek diler ķanum 

Anı öldürene ĥāķ bu ki cānā hīç ķan düşmez (542 / 2) 

 

And içermişsin raķībüñ başına her dem şehā 

Gel du‛ā-yi seyf ĥaķķıiçün kerem ķıl anı kes (571 / 3) 

Zâtî; rakibe olan düşmanlığını “eğer Tanrı bana fırsat verseydi, ben seni Hak 

yolunda kurban ederdim” diyerek belirtmiş ve rakibin ölümünü istemiştir: 

Ben seni Ĥaķ yolına ķurbān iderdüm ey raķīb 

Rāh-ı dil-berde eger kim virse Tañrı furśatuñ (705 / 4) 

 

Zâtî; Ferhad’ın sevgilisi için dağları ve taşları kesmesini hatırlatan bu beyitinde, 

“kahreden baltan ile rakibin kalbini bin parçaya ayır” diyerek rakibin ölümünün acı bir 

şekilde olmasını dilemiştir:    

Raķībüñ tīşe-i ķahr ile ķalbin eyle biñ pāre 

Hemīşe ŧaġ-u-ŧaş kesmekdürür āyīni Ferhāduñ (764 / 4) 

 

14. Rakîbi Yerme, Rakîbe Saldırma 

Zâtî, beyitlerde genellikle rakîbi mübalağalı bir biçimde yermekle beraber, bazı 

beyitlerde rakibe vurmak istediğini belirtmiştir. 

Ħıżr-ı zinde ĥaķķıiçün ‛āşıķ senüñle ey raķīb 

Çeşme-i Ĥayvān olursañ zindegānī eylemez (532 / 2) 

 

Yunmaduķ yüzüñe baķmak ola mıdur Źātī’nüñ 

Yuyucu görsün cihān içre raķībā śūretüñ (705 / 5) 



63 
 

 

Bu beyitte Zâtî; rakibe “senin yeter ki çağırmak olsun işin, ben gelip sana 

vurduğum zaman dişlerin salına salına bolca oynar” diyerek, açıkça meydan okumuştur: 

Çalayın ben ey raķīb olsun çaġırmak işlerüñ 

Śalını śalını vāfir oynasunlar dişlerüñ (716 / 1) 

15. Sevgiliyi Rakîbe Bırakma 

Zâtî, bu beytinde sevgilisinden; acı çekmek, cevir ve cefaya düşmek pahasına 

vazgeçmiş ve sevgiliye seslenerek rakiple salınmasını, gezmesini istemiştir. 

Ahum duħānı baña yeter serv-i ser-firāz 

Var sen śalın raķīb ile ey şūħ serv-i nāz (564 / 1) 

 

16. Soğuk nefesli, Soğuk Sözlü 

Zâtî; gazellerinde rakibin nefesini soğuk olarak nitelemiştir. Aynı zamanda şairin, rakibi 

soğuk sözlü olarak işlediğini de görmekteyiz. Bu beyitte Zâtî, rakibin soğuk nefesli ve 

soğuk sözlü olduğunu ifade edebilmek için mübalağalı bir yola başvurmuş ve rakibin 

dünyaya soğuk nefesini vermesiyle sabah yelinin katı ve şiddetli bir biçimde soğuk 

olduğunu belirtmiştir:   

‛Uşşāķı raķībüñ sözi gūyā ki cihānı 

Saħt eyledi bārid nefesi bād-ı śabānuñ (718 / 4) 

 

Zâtî; bu beyitte soğuk sözlü rakibin konuşmasıyla donup buz tuttuğunu ve 

rakibin, ateş yüzlü sevgiliyi kendisinden esirgediğini anlatmıştır: 
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Śovuķ sözlü raķībi gör nice söyler yine ŧoñ ŧoñ 

Ol āteş-çihreyi benden dirīġā śovudur öñ śoñ (760 / 1) 

17. Yılan (Mâr) 

Rakîbin yılana benzetilmesi, onun zehirli olan bu hayvan gibi sevgiliyi âşık aleyhinde 

zehirlemesi yahut da âşıkları gam ve hasret zehiriyle öldürmesi sebebiyle olmalıdır.
32

 

Zâtî de aşağıdaki beyitte bu sebepledir ki rakîbi yılana benzetmiştir: 

Sīnemde yine körlügine mār raķībüñ 

Bir nice zümürrüd ķodı aĥcārı ĥabībüñ (809 / 1) 

 

Zâtî Divan’ının
33

 II. cildindeki gazellerde, 58 tane “rakîb” beyiti geçmektedir.
34

 

Şair, gazellerinde rakibi; değişik hayvanlara benzetmesi, kötü durumlarla ve vasıflarla 

anlatması ve rakiple ilgili olaylara yer vermesi bakımından üç farklı şekilde işlemiştir. 

Zâtî, genel olarak rakibin kötü ve olumsuz yönlerini beyitlerde kullanmıştır. Bazı 

beyitlerde sevgiliyi kıskanmasından dolayı doğrudan rakibin ölümünü istemiş bazı 

beyitlerde ise yine sevgiliyle çokça görmesinden dolayı rakibe lânet okuyarak beddua 

etmiştir. 

  

                                                            
32 Ahmet Atillâ Şentürk, a.g.e., s. 85. 
33 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., c. II, 497-1003 numaralı gazeller. 
34 Mükerrer beyitler dâhildir. 
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SONUÇ 

Bu çalışma Zâtî’nin; gazellerinde “bülbül”, “gül” ve “rakîb” i hangi benzetmelerde ve 

durumlarda kullandığını ve bu mazmunları hangi yönleriyle ele aldığını tespit etmek 

amacıyla hazırlanmıştır.  

Çalışmanın sonunda görmekteyiz ki Zâtî, gazellerinde en çok “gül” temasını 

kullanmış ve gülü benzetme unsuru olarak kullanması, sevgili yerine koyması, gül ile 

bülbül ilişkisini kurarak gülün karakterine dair bilgiler sunması bakımından üç farklı 

şekilde işlemiş olduğunu söyleyebiliriz. “Bülbül” temasını; gazellerinde üç farklı 

yönden ele almış olan şair, bülbülün vasıflarını, bülbülün güle olan aşkını ve gül ile 

bülbül arasındaki ilişkiyi beyitlerde konu edinerek işlemiştir. Bülbülü, beyitlerde 

çoğunlukla “inleyen, âh eden, feryâd eden” olarak tasvir etmiş olan şair, gül beyitlerinde 

olduğu gibi bülbül beyitlerinde de gül ile bülbül arasındaki aşka dair beyitler 

sunmaktadır.  

Zâtî’nin, rakibi de gül ve bülbülü işlediği gibi üç farklı şekilde işlediğini 

söyleyebiliriz. Çoğu beyitte rakibi değişik hayvanlara benzeten Zâtî, bazı beyitlerde ise 

rakibin vasıflarını anlatmıştır. Şair, rakiple ilgili durumlara ve olaylara da yer vermiş ve 

genellikle rakibi, kötü vasıflar ve durumlarla anlatmıştır.  

Zâtî’nin; gazellerinde, yaşadığı dönemin dil özelliklerini dikkate alarak sade bir 

dil kullanmış olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra, “gül” ü işlediği beyitlerde uzun 

terkiplere ve yabancı kelimelere sıkça başvurmuştur. Birçok beyitte, yabancı kelimeleri 

dönemin Türkçe’sindeki telaffuz özelliklerine bağlı kalarak (firķat > fürķat) 

kullanmıştır. 
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Zâtî’nin Divan’ının
35

 taranıp, beyitlerin tek tek incelenmesi sonucu hazırlanan 

bu çalışma bizi, şairin gazellerde “bülbül”, “gül” ve “rakîb” mazmunlarını işlerken 

kurduğu hayal dünyasına götürmekte ve bize döneminin diliyle, sosyal hayatıyla ilgili 

çeşitli ipuçları vermektedir. Bu çalışmanın, Klâsik Türk şiirimizdeki zincirin diğer 

halkalarında bulunan şairleri ve onların eserlerini daha iyi tahlil etmek, anlamak için 

edebiyat âlemine ve araştırmacılara faydalı olmasını diliyorum. 

  

                                                            
35 Ali Nihat Tarlan, a.g.e., c. II, 497-1003 numaralı gazeller. 
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